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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

Komisja Europejska zaproponowała ustanowienie nowego systemu nadzoru finansowego w 
UE, żeby poprawić jakość i spójność nadzoru, zapewnić skuteczniejszą regulację i jej 
wykonywanie, a także lepiej rozpoznawać zagrożenia w systemie finansowym. 
Zaproponowano utworzenie Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego (ESFS) 
złożonego z sieci krajowych organów nadzoru finansowego współpracujących z trzema 
europejskimi organami nadzoru (ESA): Europejskim Organem Nadzoru Bankowego (EBA), 
Europejskim Organem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
(EIOPA) i Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). 
Powołana zostanie także Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) monitorująca i 
oceniająca potencjalne zagrożenia dla stabilności finansowej. 

Komisja Prawna przyjęła opinię, w której w szerokim zakresie popiera ww. cele Komisji i 
zaproponowany system, jednak uważa, że istotne jest przestrzeganie zasady pomocniczości 
oraz żeby państwa członkowskie i krajowe organy nadzoru finansowego zachowały 
kompetencje w dziedzinach, w których będzie to wskazane. 

Główne wątpliwości

W ostatecznej wersji opinii uwzględniono główne wątpliwości sprawozdawcy w 
następujących sprawach: zakres kompetencji regulacyjnych przyznanych ESA i Komisji, 
oddelegowanie do ESA kompetencji do podejmowania wiążących decyzji, mediacyjna rola 
ESA w ewentualnych sporach pomiędzy krajowymi organami nadzoru finansowego. 

Jako że przedmiotowa dyrektywa powołuje się na 11 innych dyrektyw, z których niektóre nie 
zostały jeszcze przyjęte i mogą ulec znaczącym zmianom, wskazane byłoby przeznaczenie 
dłuższego czasu na przeprowadzenie gruntownej analizy prawnej. Niemniej jednak celem 
opinii Komisji Prawnej jest konstruktywny wkład w prace komisji przedmiotowo właściwej.

Standardy techniczne

W świetle wniosku ESA będą mogły opracowywać projekty standardów technicznych 
podlegających zatwierdzeniu przez Komisję. Mimo że w preambule stwierdzono, że 
„opracowywanie standardów technicznych nie powinno się wiązać z dokonywaniem wyborów 
politycznych”, zakres obecnych przepisów wydaje się niepotrzebnie szeroki, przy czym w 
uzasadnieniu wskazano na elastyczność jako na jedną z zasad podstawowych. Wprawdzie 
sprawozdawca zgadza się, że pewien poziom elastyczności jest konieczny do skutecznego 
opracowywania przez ESA standardów technicznych, jednak uważa, że potrzebne są 
poprawki w określonych przypadkach, w których utworzenie standardów technicznych 
wiązałoby się z dokonywaniem wyborów politycznych.

Jako że Komisja przedstawiła przedmiotowy wniosek przed wejściem w życie traktatu 
lizbońskiego, konieczne było dostosowanie zaproponowanej procedury przyjmowania 
standardów technicznych do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  Komisja przyjęła 
zestaw poprawek zgodnych ze stanowiskiem sprawozdawcy, że przyjmowanie standardów 
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technicznych powinno być kompetencją przyznawaną Komisji na podstawie art. 290 TFUE 
jako akty delegowane. Poprawki te mają na celu zmianę 11 dyrektyw, które ulegają zmianie 
na podstawie wniosku Komisji, jedynie w odniesieniu do standardów technicznych i nowych 
organów. Przedmiotowe poprawki nie zmieniają jeszcze żadnych innych przepisów o 
komitologii ze zmienianych dyrektyw, jak stwierdzono w zaproponowanym punkcie 14a 
preambuły (nowym), ale zdaniem komisji muszą jak najprędzej ulec zmianie zgodnie z 
zasadami wskazanymi w sprawozdaniu Józsefa Szájera1 (zob. w szczególności pkt 18), 
stawiającymi w pierwszym rzędzie akty delegowane. 

Zestaw przyjętych poprawek ma na celu ścisłą realizację wniosków ze sprawozdania Józsefa 
Szájera poprzez zaproponowanie powierzenia kompetencji Komisji zgodnie z art. 290 TFUE 
na okres oznaczony (tutaj 5 lat), który można przedłużyć na wniosek Komisji na kolejne 
okresy pięcioletnie, z możliwością odwołania przez Parlament lub Radę w każdej chwili oraz 
zgłoszenia sprzeciwu przez Parlament lub Radę w terminie trzech miesięcy. 

W kwestii opracowywania standardów przez organy i przyjęcia standardów przez Komisję we 
wszystkich trzech rozporządzeniach o ESA zamieszczono odniesienie do procedury z art. 7.

Rozstrzyganie sporów między krajowymi organami nadzoru

W poszczególnych dyrektywach dotyczących ESA zaproponowano mechanizmy, dzięki 
którym ESA może postanowić, kiedy krajowy organ nadzoru finansowego nie postąpił 
zgodnie z jego zaleceniami, oraz rozstrzygać spory między krajowymi organami nadzoru 
finansowego. Zgłoszone przez sprawozdawcę obawy, czy oddelegowanie dyskrecjonalnych 
uprawnień do tych nowych agencji nie naruszy orzecznictwa ETS2, zgodnie z którym agencja 
Wspólnoty nie może wykraczać poza wyraźnie określone uprawnienia wykonawcze, nie 
powinna wykonywać uprawnień dyskrecjonalnych oraz zgodnie z którym instytucja nie może 
przenieść uprawnień, których sama nie posiada, odzwierciedlono w szczegółowych 
poprawkach dotyczących kompetencji ESA w rozwiązywaniu trudności na etapie 
opracowywania standardów. Dotyczą one konkretnie rozstrzygania sporów. 

POPRAWKI

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

Poprawka1

                                               
1 Sprawozdanie Komisji Prawnej z 29 marca 2010 r., sprawozdawca: József Szájer, PE439.171v03-00.
2 Wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 13 czerwca 1958 r. w sprawie C-9/56 i 10/56 Meroni przeciwko 
Wysokiej Władzy, Rec. 1958, s. 133 i 157.
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 
całym systemie finansowym Krajowe 
modele nadzoru nie nadążają za 
rzeczywistością, w której europejskie rynki 
finansowe są zintegrowane i połączone, a 
liczne przedsiębiorstwa finansowe działają 
na szczeblu transgranicznym, świadcząc 
usługi finansowe na rzecz przedsiębiorstw 
i konsumentów., 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 
całym systemie finansowym 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 unijnych i zaufania pomiędzy 
krajowymi organami nadzoru.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby Europejski System Organów 
Nadzoru Finansowego mógł działać 
efektywnie, konieczne są zmiany w 
prawodawstwie wspólnotowym w 
obszarach objętych zakresem działania 
trzech organów nadzoru. Zmiany te 
dotyczą określenia zakresu niektórych
uprawnień europejskich organów nadzoru, 
włączenia niektórych ich uprawnień w
istniejące procedury ustanowione we 
właściwym prawodawstwie wspólnotowym
oraz zmian mających na celu zapewnienie 
ich sprawnego i skutecznego 
funkcjonowania w ramach Europejskiego 
Systemu Organów Nadzoru Finansowego

(6) Aby Europejski System Organów 
Nadzoru Finansowego mógł działać 
efektywnie, konieczne są zmiany w 
prawodawstwie unijnym w obszarach 
objętych zakresem działania trzech 
organów nadzoru. Zmiany te dotyczą 
określenia zakresu niektórych uprawnień
europejskich organów nadzoru, włączenia 
niektórych ich uprawnień ustanowionych
w prawodawstwie unijnym oraz zmian 
mających na celu zapewnienie ich 
sprawnego i skutecznego funkcjonowania 
w ramach Europejskiego Systemu 
Organów Nadzoru Finansowego.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Powołaniu trzech europejskich 
organów nadzoru (ESA) towarzyszyć 
powinno opracowanie jednolitego zbioru 
zharmonizowanych przepisów, które 
zapewnią jednakowe stosowanie 
prawodawstwa, a tym samym przyczynią 
się do bardziej efektywnego działania 
rynku wewnętrznego Rozporządzenia 
ustanawiające ESFS przewidują możliwość 
opracowywania przez europejskie organy 
nadzoru projektów standardów 
technicznych w obszarach szczegółowo 
określonych w odpowiednim 
prawodawstwie, przedstawianych Komisji 
do przyjęcia w drodze rozporządzeń lub 
decyzji Odpowiednie prawodawstwo 
powinno określać obszary, w których
europejskie organy nadzoru są uprawione 
do opracowywania projektów standardów 
technicznych.

(7) Powołaniu trzech europejskich 
organów nadzoru (ESA) towarzyszyć 
powinno opracowanie jednolitego zbioru 
zharmonizowanych przepisów, które 
zapewnią jednakowe stosowanie 
prawodawstwa, a tym samym przyczynią 
się do bardziej efektywnego działania 
rynku wewnętrznego Rozporządzenia 
ustanawiające ESFS przewidują możliwość 
opracowywania przez europejskie organy 
nadzoru projektów standardów 
technicznych – z zastrzeżeniem decyzji 
politycznych – w obszarach szczegółowo 
określonych w odpowiednim 
prawodawstwie, przedstawianych Komisji 
do przyjęcia w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Odpowiednie prawodawstwo powinno 
określać obszary, w których Komisja jest 
uprawiona do przyjmowania standardów 
technicznych w drodze aktów 
delegowanych.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować na gruncie prawnym, że projekt standardów technicznych nie powinien 
obejmować decyzji politycznych, jak stanowią dyrektywy ustanawiające EBA, ESMA i 
EIOPA.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wyznaczając obszary, odnośnie do 
których opracowywane będą standardy 
techniczne, należy zachować odpowiednią 

(8) Wyznaczając obszary, odnośnie do 
których opracowywane będą standardy 
techniczne, należy zachować odpowiednią 
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równowagę między potrzebą opracowania 
jednolitego zbioru zharmonizowanych 
przepisów, a dążeniem do uniknięcia 
uregulowań nadmiernie skomplikowanych. 
Należy wybrać tylko te obszary, w 
przypadku których spójne przepisy 
techniczne przyczynią się istotnie do 
zwiększenia stabilności finansowej, 
ochrony deponentów, ubezpieczonych i 
inwestorów, efektywności i integralności 
rynku, oraz do wyeliminowania zakłóceń 
konkurencji i ryzyka arbitrażu 
regulacyjnego.

równowagę między potrzebą opracowania 
jednolitego zbioru zharmonizowanych 
przepisów, a dążeniem do uniknięcia 
uregulowań nadmiernie skomplikowanych. 
Należy wybrać tylko te obszary, w 
przypadku których spójne przepisy 
techniczne przyczynią się istotnie do 
zwiększenia stabilności finansowej, 
ochrony deponentów, ubezpieczonych i 
inwestorów, efektywności i integralności 
rynku, oraz do wyeliminowania zakłóceń 
konkurencji i ryzyka arbitrażu 
regulacyjnego, przy zgwarantowaniu, że 
decyzje polityczne będą podejmowane w 
zwykłej procedurze przez Parlament 
Europejski, Radę i Komisję.

Uzasadnienie

Opracowywanie standardów technicznych nie powinno się wiązać z dokonywaniem wyborów 
politycznych. Sprawozdawca podkreśla, że decyzje polityczne wymagają kontroli 
legislacyjnej.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Kwestie, których dotyczą standardy 
techniczne, powinny być rzeczywiście 
kwestiami technicznymi, wymagającymi 
do ich opracowania wiedzy 
specjalistycznej ekspertów w dziedzinie 
nadzoru. Standardy techniczne powinny
określać warunki stosowania przepisów 
zawartych w instrumentach 
podstawowych przyjętych przez Parlament 
Europejski i Radę a, w stosownych 
przypadkach, w środkach wykonawczych 
Komisji, nie zmieniając niezasadniczych 
elementów tych aktów, między innymi 
poprzez skreślenie niektórych z tych 
elementów lub poprzez uzupełnienie aktu 
przez dodanie nowych elementów 
niezasadniczych. Opracowywanie 

(9) Kwestie, których dotyczą standardy 
techniczne, powinny być rzeczywiście 
kwestiami technicznymi, wymagającymi 
do ich opracowania wiedzy 
specjalistycznej ekspertów w dziedzinie 
nadzoru. Ogólnie stosowane standardy 
techniczne powinny ograniczać się do 
uzupełniania lub zmieniania niektórych
niezasadniczych elementów podstawowych
aktów ustawodawczych. Opracowywanie 
standardów technicznych nie powinno się 
zatem wiązać z dokonywaniem wyborów 
politycznych. Zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Komisja powinna być uprawniona do 
przyjmowania tych standardów 
technicznych przy pomocy aktów 
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standardów technicznych nie powinno się 
zatem wiązać z dokonywaniem wyborów 
politycznych. W przypadkach gdy 
standardy techniczne są projektowane w 
celu określenia warunków stosowania 
środka wykonawczego Komisji, powinny 
być one opracowywane dopiero po 
przyjęciu przez nią tego środka. W 
pewnych przypadkach, w których Komisja
jest obecnie uprawniona do przyjmowania
środków wykonawczych zgodnie z 
procedurami komitetowymi na mocy
decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 
czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji, a treść tych środków 
wykonawczych ogranicza się do 
określania warunków stosowania 
przepisów zawartych w instrumentach 
podstawowych, które nie wymagają 
dalszego uzupełnienia, właściwe jest, by
przez wzgląd na zachowanie spójności
wprowadzić procedurę przyjmowania 
standardów technicznych przewidzianą w 
art. 7 rozporządzenia (WE) nr …/…[EBA], 
rozporządzenia (WE) nr …/… [ESMA], i 
rozporządzenia (WE) nr …/… [EIOPA].

delegowanych. Komisja powinna móc 
wykorzystywać wiedzę specjalistyczną 
europejskich organów nadzoru na mocy
rozporządzeń ustanawiających ESFS. 
Przez wzgląd na zachowanie spójności
właściwe jest zatem wprowadzenie 
procedury przyjmowania standardów 
technicznych przewidzianej w art. 7 
rozporządzenia (WE) nr …/…[EBA], 
rozporządzenia (WE) nr …/… [ESMA], i 
rozporządzenia (WE) nr …/… [EIOPA].

Uzasadnienie

W razie dokonywania przeglądu prawodawstwa należy stosować odpowiednie procedury 
współdecyzyjne, żeby uzyskać absolutną pewność, jaką treść powinien mieć projekt 
standardów technicznych, tak aby koniecznych dostosowań można było dokonać we 
właściwych procedurach.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W związku z tym niniejsza 
dyrektywa powinna określać sytuacje, w 
których może zaistnieć potrzeba 
rozstrzygnięcia kwestii proceduralnych 
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lub zasadniczych w kontekście zgodności z 
prawem unijnym oraz w których organy 
nadzoru mogą nie być w stanie 
rozstrzygnąć danej kwestii we własnym 
zakresie. W tego typu sytuacji jeden z 
zaangażowanych organów nadzoru 
powinien móc zgłosić daną kwestię 
właściwemu europejskiemu organowi 
nadzoru. Europejski organ nadzoru 
powinien działać zgodnie z procedurą 
określoną w niniejszej dyrektywie. 
Europejski organ nadzoru powinien móc 
wymagać od właściwych władz podjęcia 
konkretnych działań lub zrezygnowania z 
nich w celu rozstrzygnięcia danej sprawy 
oraz zapewnienia zgodności z prawem 
unijnym, uwzględniając wiążące skutki 
dla odnośnych władz właściwych.
W przypadkach gdy właściwe 
prawodawstwo UE przyznaje państwom 
członkowskim uprawnienia 
dyskrecjonalne, decyzje podejmowane 
przez europejskie organy nadzoru nie 
powinny zastępować wykonywania przez 
krajowe organy nadzoru uprawnień 
dyskrecjonalnych zgodnie z prawem 
unijnym.

Uzasadnienie

Aby zapewnić zgodność z orzecznictwem ETS (C-9/56 oraz 10/56, sprawa Meroni przeciwko 
Wysokiej Władzy, [1958] Zb.Orz. str. 133 i 157), ważne jest, aby decyzje podejmowane przez 
europejskie organy nadzoru nie zastępowały prawowitego wykonywania orzeczeń przez 
krajowe organy nadzoru. Zgodnie z orzeczeniem ETS w sprawie Meroni instytucja nie może 
przenieść uprawnień, których sama nie posiada.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 
2006 r. w sprawie podejmowania i 

(13) Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 
2006 r. w sprawie podejmowania i 
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prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe przewiduje mechanizmy 
mediacji lub wspólnego podejmowania 
decyzji w zakresie określania oddziałów 
istotnych do celów członkostwa w 
kolegiach organów nadzoru, zatwierdzania 
modeli i oceny ryzyka grupy. We 
wszystkich tych obszarach, zmiana 
powinna jasno określać, że w razie sporu 
trwającego w określonym przedziale 
czasowym, Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego może rozstrzygać spór 
wykorzystując procedurę opisaną w 
rozporządzeniu …/… [EBA]. Podejście to 
wyjaśnia, że spory mogą zostać 
rozstrzygnięte a współpraca wzmocniona
przed podjęciem ostatecznej decyzji lub 
wydaniem jej instytucji.

prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe przewiduje mechanizmy 
mediacji lub wspólnego podejmowania 
decyzji w zakresie określania oddziałów 
istotnych do celów członkostwa w 
kolegiach organów nadzoru, zatwierdzania 
modeli i oceny ryzyka grupy. We 
wszystkich tych obszarach, zmiana 
powinna jasno określać, że w razie sporu 
trwającego w określonym przedziale 
czasowym, Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego może rozstrzygać spór 
wykorzystując procedurę opisaną w 
rozporządzeniu …/… [EBA]. Podejście to 
wyjaśnia, że o ile Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego nie może zastąpić 
dyskrecjonalnych rozstrzygnięć krajowych 
organów nadzoru, spory mogą zostać 
rozstrzygnięte a współpraca wzmocniona
przed podjęciem ostatecznej decyzji lub 
wydaniem jej instytucji.

Uzasadnienie

Mając na uwadze zgodnośc z orzecznictwem ETS, w obszarach sporów między krajowymi 
organami nadzoru finansowego nie powinno się rozszerzać kompetencji ESA polegającej na 
pomaganiu w osiągnięciu porozumienia w taki sposób, żeby mogły one zastąpić 
dyskrecjonalne rozstrzygnięcia krajowych organów nadzoru.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Dostosowanie procedur komitologii 
odpowiednio do art. 290 (akty 
delegowane) i 291 (akty wykonawcze) 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) powinno przebiegać 
stopniowo. Niniejsza dyrektywa powinna 
dostosować do art. 290 i 291 TFUE 
odpowiednie przepisy zmienionych 
dyrektyw, o których mowa w punkcie 20 
preambuły, jedynie w odniesieniu do 
nowych ESA i jedynie w zakresie 
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dotyczącym standardów technicznych. 
Przystosowanie to oraz kolejne 
przystosowania innych przepisów o 
komitologii zawartych w zmienionych 
dyrektywach nie powinny ograniczać się 
jedynie do środków wcześniej objętych 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, ale powinny obejmować 
wszystkie właściwe środki o charakterze 
ogólnym niezależnie od procedury 
decyzyjnej lub komitetowej odnoszącej się 
do nich przed wejściem w życie traktatu 
lizbońskiego. W celu zapewnienia 
spójności należy dokonać dalszego 
przystosowania do art. 290 i 291 TFUE 
innych procedur komitetowych zawartych 
w zmienionych dyrektywach, o których 
mowa w pkt 20 preambuły, zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Informacje poufne, przekazywane 
lub wymieniane pomiędzy właściwymi 
organami a Europejskim Organem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
lub Europejską Radą ds. Ryzyka 
Systemowego, podlegają obowiązkowi 
zachowania tajemnicy zawodowej, 
jakiemu podlegają osoby obecnie lub w 
przeszłości zatrudnione przez właściwe 
organy otrzymujące informacje.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W obszarach, w których europejskie 
organy nadzoru są zobligowane do 
opracowywania projektów standardów 
technicznych, standardy te powinny zostać 
przedstawione Komisji w terminie trzech 
lat od ich stworzenia przez europejskie 
organy nadzoru.

skreślony

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3
Dyrektywa 2002/87/WE
Rozdział III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„PRZYZNANE UPRAWNIENIA I 
PROCEDURY KOMITETOWE”

UPRAWNIENIA DELEGOWANE

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 6
Dyrektywa 2002/87/WE
Artykuł 21a – tytuł i ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Standardy techniczne Standardy techniczne – akty delegowane
1. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszej dyrektywy, zgodnie z 
art. 42 rozporządzenia …/…[EBA],
rozporządzenia …/… [EIOPA] i 
rozporządzenia …/… [ESMA], 
europejskie organy nadzoru mogą 
opracowywać projekty standardów 

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
standardów technicznych w odniesieniu do
art. 6 ust. 2, żeby doprecyzować metody 
obliczania wymienione w części II 
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technicznych w odniesieniu do: załącznika I, jednak z zastrzeżeniem art.6 
ust. 4.
Delegacja uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóxniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem delegacji, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem delegacji.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać delegację uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

a) art. 2 ust. 11 celem określania 
warunków stosowania art. 17 dyrektywy 
Rady 78/660/EWG* w kontekście 
niniejszej dyrektywy,
b) art. 2 ust. 17 celem określania 
warunków stosowania dotyczących 
procedur ustalania „odpowiednich 
właściwych władz”,
c) art. 3 ust. 5 celem określania warunków 
stosowania alternatywnych parametrów 
identyfikacji konglomeratów finansowych,
d) art. 6 ust. 2 celem określania 
warunków stosowania metod obliczania 
wymienionych w załączniku I część II, 
lecz bez uszczerbku dla art. 6 ust. 4,
e) art. 7 ust. 2 celem określania sposobu 
objęcia danego elementu zakresem 
definicji „koncentracji ryzyka” będących 
przedmiotem kontroli nadzorczej, o której 
mowa w akapicie drugim,
f) art. 8 ust. 2 celem określania sposobu 
objęcia danego elementu zakresem 
definicji „transakcji dokonywanych 
między przedsiębiorstwami należącymi do 
tej samej grupy” będących przedmiotem 
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kontroli nadzorczej, o której mowa w 
akapicie trzecim.
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/…[EBA], 
rozporządzenia …/… [EIOPA] i 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/…[EBA], 
rozporządzenia …/… [EIOPA] i 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Uzasadnienie

Jako że dyrektywa Rady 78/660/EWG poddawana jest obecnie przeglądowi, sprawozdawca 
uważa, że nie należy opracowywać standardów technicznych przed przedstawieniem pełnych 
wyników tego przeglądu.

Już obowiązujące prawodawstwo przewiduje sposób określania „odpowiednich właściwych 
władz” bez wskazywania środków wykonawczych czy wymogu dalszego określania; z tego 
względu przedmiotowy przepis należałoby zmienić wyłącznie w następstwie pełnego 
przeglądu dyrektywy, który obejmie ocenę skutków regulacji.

Określanie warunków stosowania takich parametrów stanowiłoby decyzję polityczną i 
powinno być poza zakresem standardów technicznych.

Brzmienie przepisu nie jest jasne; „doprecyzowanie” powinno zastąpić „określanie 
warunków stosowania”. Sprawozdawca jest zdania, że zmiana wprowadzi w przepisie dużo 
większą jasność i pozwoli uniknąć niewłaściwego wrażenia, że poziom 3 uzupełnia poziom 1 
czy 2.

Określanie, które elementy wchodzą w zakres „koncentracji ryzyka”, nie jest obliczeniem 
czysto technicznym i najprawdopodobniej wymagałoby pewnego stopnia decyzji politycznych; 
jako takie nie nadaje się więc na treść standardu technicznego.

Zakres definicji „transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej 
samej grupy” już włączono do dyrektywy początkowej, a przekształcenie tej definicji 
najprawdopodobniej stanowiłoby decyzję polityczną. Jeżeli zostanie to uznane za konieczne, 
zmiany należałoby dokonać we właściwym przeglądzie tej dyrektywy.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2003/6/WE
Artykuł 16 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 2 i 4 Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
może opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania dotyczących rozpatrywania 
wniosków w sprawie wymiany informacji i 
kontroli transgranicznej.

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
standardów technicznych dotyczących 
rozpatrywania wniosków w sprawie 
wymiany informacji i kontroli 
transgranicznej.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 1 – litera b)
Dyrektywa 2003/41/WE
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zapewnienia jednolitego 2. Komisja jest uprawniona do 
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stosowania dyrektywy, Europejski Organ 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych, ustanowiony 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady …/…, opracowuje 
projekty standardów technicznych
dotyczące informacji przekazywanych do
właściwych władz. Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji 
te projekty standardów technicznych do 
dnia 1 stycznia 2014 r.

przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących
informacji przekazywanych do właściwych 
władz.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [EIOPA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [EIOPA].

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 2
Dyrektywa 2003/41/WE
Artykuł 20 – ustęp 11 – akapit pierwszy i drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. W celu zapewnienia jednolitego 11. Komisja jest uprawniona do 
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stosowania niniejszej dyrektywy 
Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
opracowuje projekty standardów 
technicznych sporządzając dla każdego 
państwa członkowskiego wykaz przepisów 
o charakterze ostrożnościowym 
dotyczących obszaru pracowniczych 
programów emerytalnych nieobjętych 
odniesieniem do krajowego prawa 
socjalnego i prawa pracy zawartym w ust. 
1. Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
przedstawia Komisji te projekty 
standardów technicznych do dnia 1 
stycznia 2014 r.

przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych, sporządzając dla 
każdego państwa członkowskiego wykaz 
przepisów o charakterze ostrożnościowym 
dotyczących obszaru pracowniczych 
programów emerytalnych nieobjętych 
odniesieniem do krajowego prawa 
socjalnego i prawa pracy zawartym w ust. 
1.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [EIOPA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [EIOPA].
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – punkt 1
Dyrektywa 2003/71/WE
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. w art. 8 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 2 i w celu uwzględnienia 
technicznego rozwoju rynków 
finansowych, Europejski Organ Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych 
ustanowiony rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady …/… 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania środków wykonawczych 
przyjmowanych przez Komisję zgodnie z 
ust. 4. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego przedstawia Komisji te 
projekty standardów technicznych do dnia 
1 stycznia 2014 r.

skreślony

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].”

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – punkt 4
Dyrektywa 2003/71/WE
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu i
uwzględnienia technicznego rozwoju 
rynków finansowych, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

3. W celu uwzględnienia technicznego 
rozwoju rynków finansowych Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania przy 
pomocy aktów delegowanych, zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
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opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania obowiązku przekazania 
suplementu prospektu emisyjnego w 
przypadku nowego znaczącego czynnika, 
istotnego błędu lub niedokładności 
odnoszącej się do informacji zawartych w 
prospekcie emisyjnym. Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji 
te projekty standardów technicznych do 
dnia 1 stycznia 2014 r.

Europejskiej, standardów technicznych w 
celu określenia warunków stosowania 
obowiązku przekazania suplementu 
prospektu emisyjnego w przypadku 
nowego znaczącego czynnika, istotnego 
błędu lub niedokładności odnoszącej się do 
informacji zawartych w prospekcie 
emisyjnym.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – punkt 6
Dyrektywa 2003/71/WE
Artykuł 18 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszej dyrektywy i
uwzględnienia technicznego rozwoju 
rynków finansowych, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
może opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania dotyczących procedur 
powiadamiania o świadectwie 
zatwierdzenia, przekazania egzemplarza 
prospektu, tłumaczenia podsumowania i 
każdego suplementu do prospektu.

4. W celu uwzględnienia technicznego 
rozwoju rynków finansowych Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania przy 
pomocy aktów delegowanych, zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, standardów technicznych 
dotyczących procedur powiadamiania o 
świadectwie zatwierdzenia, przekazania 
egzemplarza prospektu, tłumaczenia 
podsumowania i każdego suplementu do 
prospektu.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – punkt 8 – litera b)
Dyrektywa 2003/71/WE
Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 2 i uwzględnienia 
technicznego rozwoju rynków 
finansowych, Europejski Organ Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określania warunków 
współpracy i wymiany informacji 
pomiędzy właściwymi organami, w tym 
opracowywania standardowych formularzy 
i wzorów dla tego rodzaju współpracy i 
wymiany informacji.

4. W celu uwzględnienia technicznego 
rozwoju rynków finansowych Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania przy 
pomocy aktów delegowanych, zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, standardów technicznych w 
celu określania warunków współpracy i 
wymiany informacji pomiędzy właściwymi 
organami, w tym opracowywania 
standardowych formularzy i wzorów dla 
tego rodzaju współpracy i wymiany 
informacji.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 2
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu oraz art.
7, art. 9 ust. 2-4, art. 10 ust. 1-2 i art. 12 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania wymogów i procedur 
dotyczących tego rodzaju zezwoleń 
określonych w niniejszym artykule oraz w 
art. 7, art. 9 ust. 2-4, art. 10 ust. 1-2 i art. 
12.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
standardów technicznych dotyczących
wymogów i procedur dotyczących
wymogów i procedur dotyczących tego 
rodzaju zezwoleń określonych w 
niniejszym artykule oraz w art. 7, art. 9 ust. 
2-4, art. 10 ust. 1-2 i art. 12.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 3
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 10 a – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych opracowuje 
projekty standardów technicznych w celu 
określenia warunków stosowania
dotyczących wykazu informacji 
wymaganych do oceny nabycia, o którym 
mowa w ust. 1, oraz sposobu prowadzenia
procesu konsultacji między odpowiednimi 
właściwymi organami, o którym mowa w 
art. 10 ust. 4. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego przedstawia Komisji te 
projekty standardów technicznych do dnia 
1 stycznia 2014 r.

8. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących 
wykazu informacji wymaganych do oceny 
nabycia, o którym mowa w ust. 1, oraz 
procesu konsultacji między odpowiednimi 
właściwymi organami, o którym mowa w 
art. 10 ust. 4.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 4
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 31 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu i
ustanowienia jednolitych procedur w 
zakresie powiadamiania, Europejski 
Organ Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych może opracowywać 
projekty standardów technicznych w celu 
określenia warunków stosowania
dotyczących obowiązku powiadamiania 
zgodnie z ust. 2 i 4, oraz procedury 
przekazywania informacji zgodnie z ust. 3 i 
6, w tym opracowywania standardowych 
formularzy i wzorów.

7. W celu ustanowienia jednolitych 
procedur w zakresie powiadamiania
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących 
obowiązku powiadamiania zgodnie z ust. 2 
i 4, oraz procedury przekazywania 
informacji zgodnie z ust. 3 i 6, w tym 
opracowywania standardowych formularzy 
i wzorów.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 5
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 32 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu i
ustanowienia jednolitych procedur w 
zakresie powiadamiania, Europejski 
Organ Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych może opracowywać 
projekty standardów technicznych w celu 
określenia warunków stosowania
dotyczących obowiązku powiadamiania 
zgodnie z ust. 2 i 4, oraz procedury 
przekazywania informacji zgodnie z ust. 3, 
w tym opracowywania standardowych 
formularzy i wzorów.

10. W celu ustanowienia jednolitych 
procedur w zakresie powiadamiania
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących 
obowiązku powiadamiania zgodnie z ust. 2 
i 4, oraz procedury przekazywania 
informacji zgodnie z ust. 3, w tym 
opracowywania standardowych formularzy 
i wzorów.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
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rozporządzenia …/… [ESMA]. w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 9
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 56 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 1 i 2, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
może opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania dotyczących obowiązku 
współpracy spoczywającego na 
właściwych władzach zgodnie z ust. 1, 
oraz warunków stosowania dotyczących 
treści uzgodnień dotyczących współpracy 
zgodnie z ust. 2, w tym opracowywania 
standardowych formularzy i wzorów.

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących 
obowiązku współpracy spoczywającego na 
właściwych władzach zgodnie z ust. 1, 
oraz warunków stosowania dotyczących 
treści uzgodnień dotyczących współpracy 
zgodnie z ust. 2, w tym opracowywania 
standardowych formularzy i wzorów.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 



AD\813235PL.doc 27/75 PE438.379v02-00

PL

procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 10 – litera b)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 57 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 1, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
może opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania wiążącego właściwe władze 
obowiązku współpracy w zakresie 
działalności nadzorczej, weryfikacji na 
miejscu lub dochodzeń.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących
wiążącego właściwe władze obowiązku 
współpracy w zakresie działalności 
nadzorczej, weryfikacji na miejscu lub 
dochodzeń.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 11 – litera a)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 58 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 1 i 2, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
może opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania obowiązku wymiany 
informacji, w tym opracowywania 
standardowych formularzy i wzorów.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących
obowiązku wymiany informacji, w tym 
opracowywania standardowych formularzy 
i wzorów.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 12
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 60 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania obowiązku skonsultowania się 
z innymi właściwymi władzami przed 
wydaniem zezwolenia, w tym 
opracowywania standardowych formularzy 
i wzorów.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących
obowiązku skonsultowania się z innymi 
właściwymi władzami przed wydaniem 
zezwolenia, w tym opracowywania 
standardowych formularzy i wzorów.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 7 – punkt 1 – litera b)
Dyrektywa 2004/109/WE
Artykuł 12 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 1 niniejszego artykułu i
uwzględnienia technicznego rozwoju 
rynków finansowych, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
ustanowiony rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady …/… 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu stworzenia 
zharmonizowanego, standardowego 
formularza służącego przekazywaniu 
wymaganych informacji emitentowi 
zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu lub w 
celu przekazywania informacji na mocy 
art. 19 ust. 3.

9. W celu uwzględnienia technicznego 
rozwoju rynków finansowych Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania przy 
pomocy aktów delegowanych, zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, standardów technicznych w 
celu stworzenia zharmonizowanego, 
standardowego formularza służącego 
przekazywaniu wymaganych informacji 
emitentowi zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu lub w celu przekazywania 
informacji na mocy art. 19 ust. 3.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych przedstawia 
Komisji projekty standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, do dnia 1 stycznia 2014 r.
Komisja może przyjmować projekty 

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].
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standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 7 – punkt 2 – litera b)
Dyrektywa 2004/109/WE
Artykuł 13– ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 1 i uwzględnienia 
technicznego rozwoju rynków 
finansowych, Europejski Organ Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu stworzenia 
zharmonizowanego, standardowego 
formularza służącego przekazywaniu
wymaganych informacji emitentowi 
zgodnie z ust. 1 lub w celu przekazywania 
informacji na mocy art. 19 ust. 3.

3. W celu uwzględnienia technicznego 
rozwoju rynków finansowych Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania przy 
pomocy aktów delegowanych, zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, standardów technicznych w 
celu stworzenia zharmonizowanego, 
standardowego formularza dotyczącego 
zgłaszania wymaganych informacji 
emitentowi zgodnie z ust. 1 lub 
przekazywania informacji na mocy art. 19 
ust. 3.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Europejski Organ Nadzoru Giełd i Komisja może przyjmować standardy 
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Papierów Wartościowych przedstawia 
Komisji projekty standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, do dnia 1 stycznia 2014 r. 
Komisja może przyjmować te projekty 
standardów technicznych zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 8 – punkt 1
Dyrektywa 2005/60/WE
Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu i
uwzględnienia technicznego rozwoju w 
zakresie zwalczania prania pieniędzy i 
finansowania terroryzmu Europejski 
Organ Nadzoru Bankowego, Europejski 
Organ Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych oraz Europejski Organ 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych mogą 
opracowywać projekty standardów 
technicznych zgodnie z art. 42 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady …/…, rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady …/… i 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady …/… w celu określenia rodzaju 
dodatkowych środków, o których mowa w 
art. 31 ust. 3, oraz minimalnego zakresu 
działań do podjęcia przez instytucje 
kredytowe i finansowe, w przypadku gdy 
przepisy państwa trzeciego nie pozwalają 
na stosowanie środków wymaganych na 
mocy ust. 1 akapit pierwszy.

4. W celu uwzględnienia technicznego 
rozwoju w zakresie zwalczania prania 
pieniędzy i finansowania terroryzmu
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych zgodnie z art. 42 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady …/…, rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady …/… i 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady …/… w celu określenia rodzaju 
dodatkowych środków, o których mowa w 
art. 31 ust. 3, oraz minimalnego zakresu 
działań do podjęcia przez instytucje 
kredytowe i finansowe, w przypadku gdy 
przepisy państwa trzeciego nie pozwalają 
na stosowanie środków wymaganych na 
mocy ust. 1 akapit pierwszy.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
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okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/…[EBA], 
rozporządzenia …/… [ESMA] i 
rozporządzenia …/… [EIOPA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/…[EBA], 
rozporządzenia …/… [ESMA] i 
rozporządzenia …/… [EIOPA].

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 8 – punkt 2
Dyrektywa 2005/60/WE
Artykuł 34– ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu i
uwzględnienia technicznego rozwoju w 
zakresie zwalczania prania pieniędzy i 
finansowania terroryzmu Europejski 
Organ Nadzoru Bankowego, Europejski 
Organ Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych oraz Europejski Organ 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych mogą 
opracowywać projekty standardów 
technicznych zgodnie z art. 42 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

4. W celu uwzględnienia technicznego 
rozwoju w zakresie zwalczania prania 
pieniędzy i finansowania terroryzmu
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych zgodnie z art. 42 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady …/…, rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady …/… i 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady …/… dotyczących minimalnej treści 
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Rady …/…, rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady …/… i 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady …/… w celu określenia warunków 
stosowania dotyczących minimalnej treści 
informacji, o której mowa w ust. 2.

informacji, o której mowa w ust. 2.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/…[EBA], 
rozporządzenia …/… [ESMA] i 
rozporządzenia …/… [EIOPA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/…[EBA], 
rozporządzenia …/… [ESMA] i 
rozporządzenia …/… [EIOPA].

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 6 – akapit drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
ustanowiony rozporządzeniem 

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
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Parlamentu Europejskiego i Rady …/… 
może opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania wymogów i procedur 
dotyczących tego rodzaju zezwoleń 
zgodnie z art. art. 7, 8, 10, 11 i 12, z 
wyjątkiem warunków ustanowionych w 
art. 11 ust. 1 zdanie drugie.

standardów technicznych dotyczących
wymogów i procedur dotyczących tego 
rodzaju zezwoleń zgodnie z art. art. 7, 8, 
10, 11 i 12, z wyjątkiem warunków 
ustanowionych w art. 11 ust. 1 zdanie 
drugie.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 7 rozporządzenia …/… 
[EBA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie
drugim, zgodnie z procedurą określoną w 
art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 3
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 19 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 

9. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
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Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
opracowuje projekty standardów 
technicznych dotyczące wykazu informacji 
wymaganych do oceny nabycia, o którym 
mowa w ust. 1, oraz procesu konsultacji 
między odpowiednimi właściwymi 
organami, o którym mowa w art. 19b ust. 
1. Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
przedstawia Komisji te projekty 
standardów technicznych do dnia 1 
stycznia 2014 r.

delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących
wykazu informacji wymaganych do oceny 
nabycia, o którym mowa w ust. 1, oraz 
procesu konsultacji między odpowiednimi 
właściwymi organami, o którym mowa w 
art. 19b ust. 1.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [EBA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 4
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 26 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W celu zapewnienia jednolitego 5. W celu ustanowienia jednolitej 
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stosowania art. 25 i niniejszego artykułu, 
jak również ustanowienia jednolitej 
procedury powiadamiania drogą 
elektroniczną, Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego opracowuje projekty
standardów technicznych w celu 
określenia warunków stosowania
informacji, o których mowa w art. 25 i 
niniejszym artykule, oraz procedur 
przekazywania tych informacji. Europejski 
Organ Nadzoru Bankowego przedstawia 
Komisji te projekty standardów 
technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

procedury powiadamiania drogą 
elektroniczną Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących
informacji, o których mowa w art. 25 i 
niniejszym artykule, oraz procedur 
przekazywania tych informacji.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [EBA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 5
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 28– ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, jak 
również ustanowienia jednolitej procedury 
powiadamiania drogą elektroniczną, 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania informacji, o których mowa w 
niniejszym artykule, oraz procedur 
przekazywania tych informacji. Europejski 
Organ Nadzoru Bankowego przedstawia 
Komisji te projekty standardów 
technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

4. W celu ustanowienia jednolitej 
procedury powiadamiania drogą 
elektroniczną Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących
informacji, o których mowa w niniejszym 
artykule, oraz procedur przekazywania 
tych informacji.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [EBA].”

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 7
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 42 – akapit drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia procedur, 
metod i warunków stosowania wymogów 
w zakresie wymiany informacji, które 
mogą ułatwić monitorowanie instytucji 
kredytowych. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego przedstawia Komisji te 
projekty standardów technicznych do dnia 
1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących
procedur, metod i warunków wymogów w 
zakresie wymiany informacji, które mogą 
ułatwić monitorowanie instytucji 
kredytowych.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 7 rozporządzenia …/… 
[EBA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie
drugim, zgodnie z procedurą określoną w 
art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 8
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 42 a – ustęp 1 – akapit czwarty a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Jeśli pod koniec terminu dwóch miesięcy
właściwy organ skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11
rozporządzenia …/… [EBA] organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany 
czeka na decyzję, którą Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego może podjąć zgodnie 
z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia, oraz
podejmuje działania zgodne z tą decyzją.
Termin dwóch miesięcy uznaje się za 
termin zakończenia postępowania 
pojednawczego w rozumieniu tego 
rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego podejmuje decyzję w terminie 
jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się 
do Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin dwóch miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.”

„Jeśli pod koniec wstępnego terminu 
dwóch miesięcy jakikolwiek z właściwych 
organów skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA], właściwe 
organy przyjmującego państwa 
członkowskiego odraczają swoją decyzję i 
czekają na decyzję, którą Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego może podjąć zgodnie 
z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia, oraz
podejmują decyzję zgodne z decyzją tego 
organu. Termin dwóch miesięcy uznaje się 
za termin zakończenia postępowania 
pojednawczego w rozumieniu tego 
rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego podejmuje decyzję w terminie 
jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się 
do Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli wstępny termin dwóch 
miesięcy upłynął lub jeśli wspólna decyzja 
została podjęta. Zgodnie z niniejszą 
dyrektywą decyzje podejmowane przez 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
nie zastępują prawowitego wykonywania 
orzeczeń właściwych organów 
przyjmującego państwa członkowskiego.”

Uzasadnienie

Aby zapewnić zgodność z orzecznictwem ETS (C-9/56 oraz 10/56, sprawa Meroni przeciwko 
Wysokiej Władzy, [1958] Zb.Orz. str. 133 i 157), ważne jest, aby decyzje podejmowane przez 
europejskie organy nadzoru nie zastępowały prawowitego wykonywania orzeczeń przez 
krajowe organy nadzoru. Zgodnie z orzeczeniem ETS w sprawie Meroni instytucja nie może 
przenieść uprawnień, których sama nie posiada.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 13 – litera b)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 63a – ustęp 6 – akapity pierwszy i drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 1 niniejszego artykułu 
oraz konwergencji praktyk nadzorczych, 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przepisów regulujących 
instrumenty, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu. Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji 
te projekty standardów technicznych do 
dnia 1 stycznia 2014 r.

6. W celu zapewnienia konwergencji 
praktyk nadzorczych Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania przy 
pomocy aktów delegowanych, zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, standardów technicznych
dotyczących przepisów regulujących 
instrumenty, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [EBA].”

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 14
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 74 – ustęp 2 – akapit drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Od dnia 31 grudnia 2012 r. właściwe 
organy stosują jednolite formaty, 
częstotliwości, języki i terminy 
przedkładania sprawozdań na potrzeby 
przekazywania tych obliczeń przez 
instytucje kredytowe. W celu zapewnienia 
jednolitego stosowania dyrektywy 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu wprowadzenia we 
Wspólnocie jednolitych formatów, 
częstotliwości, języków i terminów 
przedkładania sprawozdań przed dniem 1 
stycznia 2012 r. Formaty sprawozdań są 
proporcjonalne do charakteru, skali i 
stopnia złożoności działalności instytucji 
kredytowych.

„Od dnia 31 grudnia 2012 r. właściwe 
organy stosują jednolite formaty, 
częstotliwości, języki i terminy 
przedkładania sprawozdań na potrzeby 
przekazywania tych obliczeń przez 
instytucje kredytowe. Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania przy 
pomocy aktów delegowanych, zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, standardów technicznych w 
celu wprowadzenia w Unii Europejskiej
jednolitych formatów, częstotliwości, 
języków i terminów przedkładania 
sprawozdań przed dniem 1 stycznia 2012 r. 
Formaty sprawozdań są proporcjonalne do 
charakteru, skali i stopnia złożoności 
działalności instytucji kredytowych.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie
drugim, zgodnie z procedurą określoną w 
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określoną w art. 7 rozporządzenia …/… 
[EBA].”

art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 15
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 81 – ustęp 2 – akapit drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego,
konsultując się z Europejskim Organem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania metod oceny dotyczącej oceny 
zdolności kredytowej. Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji 
te projekty standardów technicznych do 
dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących
metod oceny dotyczącej oceny zdolności 
kredytowej.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie



PE438.379v02-00 44/75 AD\813235PL.doc

PL

w akapicie drugim, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 7 rozporządzenia …/… 
[EBA].

drugim, zgodnie z procedurą określoną w 
art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 16
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit trzeci i czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego ustępu, Europejski 
Organ Nadzoru Bankowego może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia
praktycznych i proceduralnych aspektów 
stosowania warunków, które instytucje 
kredytowe muszą spełnić, by właściwe 
organy zezwoliły im na stosowanie metody 
IRB.

Komisja jest uprawniona przez okres 
pięciu lat do przyjmowania przy pomocy 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, standardów technicznych
dotyczących praktycznych i 
proceduralnych aspektów stosowania 
warunków, które instytucje kredytowe 
muszą spełnić, by właściwe organy 
zezwoliły im na stosowanie metody IRB.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie trzecim, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 7 rozporządzenia …/… 

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie
trzecim, zgodnie z procedurą określoną w 
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[EBA]. art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 17
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 97 – ustęp 2 – akapit drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego, 
konsultując się z Europejskim Organem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych,
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania metod oceny dotyczącej oceny 
zdolności kredytowej. Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji 
te projekty standardów technicznych do 
dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona przez okres 
pięciu lat do przyjmowania przy pomocy 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, i po przeprowadzeniu 
konsultacji z Europejskim Organem 
Nadzoru Bankowego i Europejskim 
Organem Giełd i Papierów 
Wartościowych, standardów technicznych
dotyczących metod oceny dla oceny 
zdolności kredytowej.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie drugim, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 7 rozporządzenia …/… 

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie
drugim, zgodnie z procedurą określoną w 
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[EBA]. art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 18
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 105 – ustęp 1 – akapit drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
może opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia
praktycznych i proceduralnych aspektów 
stosowania warunków, które instytucje 
kredytowe muszą spełnić, by właściwe 
organy zezwoliły im na stosowanie 
zaawansowanych metod pomiaru.

Komisja jest uprawniona przez okres 
pięciu lat do przyjmowania przy pomocy 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, standardów technicznych
dotyczących praktycznych i 
proceduralnych aspektów stosowania 
warunków, które instytucje kredytowe 
muszą spełnić, by właściwe organy 
zezwoliły im na stosowanie 
zaawansowanych metod pomiaru.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie drugim, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 7 rozporządzenia …/… 
[EBA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie
drugim, zgodnie z procedurą określoną w 
art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 19
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 106 – ustęp 2 – akapit drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego ustępu, Europejski 
Organ Nadzoru Bankowego opracowuje 
projekty standardów technicznych w celu 
określenia warunków stosowania
wyłączeń, o których mowa w lit. c) i d).
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
przedstawia Komisji te projekty 
standardów technicznych do dnia 1 
stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących
wyłączeń, o których mowa w lit. c) i d).

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie drugim, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 7 rozporządzenia …/… 
[EBA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie
drugim, zgodnie z procedurą określoną w 
art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].

Poprawka 45
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 20
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 110 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzanie sprawozdań przynajmniej 
dwa razy w roku. Od dnia 31 grudnia 2012 
r. właściwe organy stosują jednolite 
formaty, częstotliwości, języki i terminy 
przedkładania sprawozdań. W celu 
zapewnienia jednolitego stosowania 
dyrektywy Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego opracowuje projekty
standardów technicznych w celu 
wprowadzenia we Wspólnocie jednolitych 
formatów, częstotliwości, języków i 
terminów przedkładania sprawozdań przed 
dniem 1 stycznia 2012 r. Formaty 
sprawozdań są proporcjonalne do 
charakteru, skali i stopnia złożoności 
działalności instytucji kredytowych.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzanie sprawozdań przynajmniej 
dwa razy w roku. Od dnia 31 grudnia 2012 
r. właściwe organy stosują jednolite 
formaty, częstotliwości, języki i terminy 
przedkładania sprawozdań. Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania przy 
pomocy aktów delegowanych, zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, standardów technicznych w 
celu wprowadzenia w Unii Europejskiej
jednolitych formatów, częstotliwości, 
języków i terminów przedkładania 
sprawozdań przed dniem 1 stycznia 2012 r. 
Formaty sprawozdań są proporcjonalne do 
charakteru, skali i stopnia złożoności 
działalności instytucji kredytowych.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [EBA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 21
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 122a – ustęp 10 – akapit drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania niniejszego artykułu, w tym 
środki podejmowane w przypadku 
naruszenia zasad należytej staranności i 
obowiązków związanych z zarządzaniem 
ryzykiem. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego przedstawia Komisji te 
projekty standardów technicznych do dnia 
1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących 
środków, które należy podjąć w przypadku 
naruszenia zasad należytej staranności i 
obowiązków związanych z zarządzaniem 
ryzykiem.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie drugim, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 7 rozporządzenia …/… 
[EBA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie
drugim, zgodnie z procedurą określoną w 
art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 22
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 124 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania niniejszego artykułu oraz
wspólnej procedury oceny ryzyka.
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
przedstawia Komisji te projekty 
standardów technicznych do dnia 1 
stycznia 2014 r.

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych w celu określenia 
wspólnej procedury oceny ryzyka.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [EBA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].

Poprawka 48
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 23
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli pod koniec terminu sześciu miesięcy
właściwy organ skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA] organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany 
czeka na decyzję, którą Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego może podjąć zgodnie 
z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia, oraz 
podejmuje działania zgodne z tą decyzją. 
Termin sześciu miesięcy uznaje się za 
termin zakończenia postępowania 
pojednawczego w rozumieniu tego 
rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego podejmuje decyzję w terminie 
jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się 
do Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin sześciu miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.

Jeśli pod koniec terminu sześciu miesięcy
jakikolwiek z właściwych organów
skierował sprawę do Europejskiego 
Organu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 
11 rozporządzenia …/… [EBA], organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany
odracza swoją decyzję i czeka na decyzję, 
którą Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego może podjąć zgodnie z art. 11 
ust 3 tego rozporządzenia, oraz podejmuje
swoją decyzję zgodnie z decyzją
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego. Termin sześciu miesięcy 
uznaje się za termin zakończenia 
postępowania pojednawczego w 
rozumieniu tego rozporządzenia. 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
podejmuje decyzję w terminie jednego 
miesiąca. Sprawy nie kieruje się do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin sześciu miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta. Zgodnie z niniejszą dyrektywą 
decyzje podejmowane przez Europejski 
Organ Nadzoru Bankowego nie zastępują 
prawowitego wykonywania orzeczeń 
właściwych organów odpowiedzialnych za 
nadzór skonsolidowany.

Uzasadnienie

Aby zapewnić zgodność z orzecznictwem ETS (C-9/56 oraz 10/56, sprawa Meroni przeciwko 
Wysokiej Władzy, [1958] Zb.Orz. str. 133 i 157), ważne jest, aby decyzje podejmowane przez 
europejskie organy nadzoru nie zastępowały prawowitego wykonywania orzeczeń przez 
krajowe organy nadzoru. Zgodnie z orzeczeniem ETS w sprawie Meroni instytucja nie może 
przenieść uprawnień, których sama nie posiada.
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 24 – litera b)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„W przypadku, gdy właściwe organy nie 
podejmą tego typu wspólnej decyzji w 
terminie czterech miesięcy, decyzję o 
zastosowaniu art. 123, 124 i art. 136 ust. 2 
podejmuje w ujęciu skonsolidowanym 
organ odpowiedzialny za nadzór 
skonsolidowany po należytym 
uwzględnieniu oceny ryzyka 
przedsiębiorstw zależnych 
przeprowadzonej przez właściwe organy. 
Jeśli po upływie terminu czterech miesięcy
właściwy organ skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA] organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany 
czeka na decyzję, którą Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego może podjąć zgodnie 
z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia, oraz 
podejmuje działania zgodne z tą decyzją 
Termin czterech miesięcy uznaje się za 
termin zakończenia postępowania 
pojednawczego w rozumieniu tego 
rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego podejmuje decyzję w terminie 
jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się 
do Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin czterech miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.

„W przypadku, gdy właściwe organy nie 
podejmą tego typu wspólnej decyzji w 
terminie czterech miesięcy, decyzję o 
zastosowaniu art. 123, 124 i art. 136 ust. 2 
podejmuje w ujęciu skonsolidowanym 
organ odpowiedzialny za nadzór 
skonsolidowany po należytym 
uwzględnieniu oceny ryzyka 
przedsiębiorstw zależnych 
przeprowadzonej przez właściwe organy. 
Jeśli po upływie terminu czterech miesięcy
jakikolwiek z właściwych organów
skierował sprawę do Europejskiego 
Organu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 
11 rozporządzenia …/… [EBA], organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany
odracza swoją decyzję i czeka na decyzję, 
którą Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego może podjąć zgodnie z art. 11 
ust 3 tego rozporządzenia, oraz podejmuje
swoją decyzję zgodnie z decyzją
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego. Termin czterech miesięcy 
uznaje się za termin zakończenia 
postępowania pojednawczego w 
rozumieniu tego rozporządzenia. 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
podejmuje decyzję w terminie jednego 
miesiąca. Sprawy nie kieruje się do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin czterech miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta. Zgodnie z niniejszą dyrektywą 
decyzje podejmowane przez Europejski 
Organ Nadzoru Bankowego nie zastępują 
prawowitego wykonywania orzeczeń 
właściwych organów odpowiedzialnych za 
nadzór skonsolidowany.
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Uzasadnienie

W obszarach sporów między krajowymi organami nadzoru finansowego nie powinno się 
rozszerzać kompetencji ESA polegającej na pomaganiu w osiągnięciu porozumienia w taki 
sposób, żeby mogły one zastąpić dyskrecjonalne rozstrzygnięcia krajowych organów nadzoru. 
Jeżeli ESA postanowi, że decyzja zaproponowana przez organ nadzoru wykazuje niezgodność, 
ostateczna decyzja przyjęta przez krajowy organ nadzoru powinna być zgodna z decyzją ESA.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 24 – litera e)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 3 – akapit dziesiąty i jedenasty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu i 
ułatwienia podejmowania wspólnych 
decyzji, Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego opracowuje projekty
standardów technicznych w celu określenia 
warunków stosowania procesu 
podejmowania wspólnej decyzji, o którym 
mowa w niniejszym ustępie w odniesieniu 
do zastosowania art. 123, 124 i art. 132 ust. 
2. Europejski Organ Nadzoru Bankowego
przedstawia Komisji te projekty 
standardów technicznych do dnia 1 
stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych w celu określenia 
warunków stosowania procesu 
podejmowania wspólnej decyzji, o którym 
mowa w niniejszym ustępie w odniesieniu 
do zastosowania art. 123, 124 i art. 132 ust. 
2.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
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Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie dziesiątym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [EBA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
dziesiątym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 27 – litera a)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 131a – ustęp 2 – akapit drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu i art. 42a 
ust. 3, Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego opracowuje projekty
standardów technicznych dotyczące
działalności operacyjnej kolegiów, w tym 
w odniesieniu do art. 42a ust. 3. Europejski 
Organ Nadzoru Bankowego przedstawia 
Komisji te projekty standardów 
technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
standardów technicznych dotyczących
działalności operacyjnej kolegiów w 
odniesieniu do niniejszego artykułu oraz
art. 42a ust. 3.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty Komisja może przyjmować standardy 
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standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 7 rozporządzenia …/… 
[EBA].

techniczne, o których mowa w akapicie
drugim, zgodnie z procedurą określoną w 
art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 29
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 144 – akapit trzeci i czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia 
kluczowych aspektów, na temat których 
ujawniane są zagregowane dane 
statystyczne jak również format, strukturę, 
spis treści i datę corocznej publikacji 
ujawnianych informacji, o których mowa 
w niniejszym artykule. Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji 
te projekty standardów technicznych do 
dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych w celu określenia 
kluczowych aspektów, na temat których 
ujawniane są zagregowane dane 
statystyczne jak również format, strukturę, 
spis treści i datę corocznej publikacji 
ujawnianych informacji, o których mowa 
w niniejszym artykule.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty Komisja może przyjmować standardy 
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standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie trzecim, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 7 rozporządzenia …/… 
[EBA].

techniczne, o których mowa w akapicie 
trzecim, zgodnie z procedurą określoną w 
art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 30 – litera b)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 150 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia:

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych w celu 
określenia:

a) warunków stosowania pkt 15 do 17 
załącznika V,

a) warunków stosowania pkt 15 do 17 
załącznika V,

b) warunków stosowania części 2 
załącznika VI w odniesieniu do czynników 
ilościowych, o których mowa w pkt 12, 
czynników jakościowych, o których mowa 
w pkt 13 i wzorca, o którym mowa w pkt 
14.

b) warunków stosowania części 2 
załącznika VI w odniesieniu do czynników 
ilościowych, o których mowa w pkt 12, 
czynników jakościowych, o których mowa 
w pkt 13 i wzorca, o którym mowa w pkt 
14.

Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
przedstawia Komisji te projekty 
standardów technicznych do dnia 1 
stycznia 2014 r.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
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niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [EBA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 10
Dyrektywa 2006/49/WE
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 1, Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego ustanowiony 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady …/… może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych, podlegających 
zatwierdzeniu przez Komisję, w celu 
określenia praktycznych i proceduralnych 
aspektów stosowania warunków, po 
spełnieniu których właściwe organy 
zezwalają instytucjom kredytowym na 
stosowanie modeli wewnętrznych do celów 
obliczania wymogów kapitałowych na 
mocy niniejszej dyrektywy.

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych w celu określenia 
praktycznych i proceduralnych aspektów 
stosowania warunków, po spełnieniu 
których właściwe organy zezwalają 
instytucjom kredytowym na stosowanie 
modeli wewnętrznych do celów obliczania 
wymogów kapitałowych na mocy 
niniejszej dyrektywy.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
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Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [EBA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 1
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych ustanowiony 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady …/… może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania dotyczących informacji, które 
należy udostępnić właściwym organom we 
wniosku o zezwolenie na prowadzenie 
działalności przez UCITS.

8. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących 
informacji, które należy udostępnić 
właściwym organom we wniosku o 
zezwolenie na prowadzenie działalności 
przez UCITS.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
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niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 2
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu doprecyzowania 
warunków stosowania wymogów w 
zakresie udzielania zezwoleń spółkom 
zarządzającym, z wyjątkiem warunków 
ustanowionych w ust. 1 lit. b) niniejszego 
artykułu.

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych w celu 
doprecyzowania warunków stosowania 
wymogów w zakresie udzielania zezwoleń 
spółkom zarządzającym, z wyjątkiem 
warunków ustanowionych w ust. 1 lit. b) 
niniejszego artykułu.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 



PE438.379v02-00 60/75 AD\813235PL.doc

PL

w ciągu trzech miesięcy.
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 3
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania środków wykonawczych 
przyjmowanych przez Komisję w zakresie 
procedur, ustaleń, struktur i wymogów 
organizacyjnych, o których mowa w ust. 3 
niniejszego artykułu.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych w zakresie 
procedur, ustaleń, struktur i wymogów 
organizacyjnych, o których mowa w ust. 3 
niniejszego artykułu.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty Komisja może przyjmować standardy 
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standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 4
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję 
środków wykonawczych dotyczących 
kryteriów, zasad i kroków, o których mowa 
w ust. 1 lit. a), b) i c) niniejszego artykułu.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących 
kryteriów, zasad i kroków, o których mowa 
w ust. 1 lit. a), b) i c) niniejszego artykułu.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].
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Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 6
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania warunków w zakresie 
zezwoleń dla spółek inwestycyjnych 
działających na zasadzie samozarządzania, 
z wyjątkiem warunków ustanowionych w 
ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu.

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych w celu określenia 
w zakresie zezwoleń dla spółek 
inwestycyjnych działających na zasadzie 
samozarządzania, z wyjątkiem warunków 
ustanowionych w ust. 1 lit. b) niniejszego 
artykułu.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 60
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 7
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 43 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję 
środków wykonawczych dotyczących 
zawartości, formatu i sposobu 
udostępniania informacji, o których mowa 
w ust. 1 i 3 niniejszego artykułu.

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących 
zawartości, formatu i sposobu 
udostępniania informacji, o których mowa 
w ust. 1 i 3 niniejszego artykułu.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień, o 
którym mowa w akapicie pierwszym.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 61
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 8
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 50 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przepisów dotyczących 
kategorii aktywów, w które mogą 
inwestować UCITS zgodnie z niniejszym 
artykułem.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących 
kategorii aktywów, w które mogą 
inwestować UCITS zgodnie z niniejszym 
artykułem.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 9
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 51 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję 
środków wykonawczych dotyczących 
kryteriów i przepisów, o których mowa w 
ust. 4 lit. a), b) i c).

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących 
kryteriów i przepisów, o których mowa w 
ust. 4 lit. a), b) i c) niniejszego artykułu.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 10
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 60 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W celu zapewnienia jednolitego 7. Komisja jest uprawniona do 
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stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję 
środków wykonawczych dotyczących 
umów, środków i procedur, o których 
mowa w ust. 6 lit. a), b) i c).

przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących 
umów, środków i procedur, o których 
mowa w ust. 6 lit. a), b) i c) niniejszego 
artykułu.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień, o 
którym mowa w akapicie pierwszym.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 11
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 61 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych może 

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
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opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję 
środków wykonawczych dotyczących 
umów i rodzajów nieprawidłowości, o 
których mowa w ust. 3 lit. a) i b).

standardów technicznych dotyczących 
umów i rodzajów nieprawidłowości, o 
których mowa w ust. 3 lit. a) i b)
niniejszego artykułu.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 12
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 64 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W celu zapewnienia jednolitego
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję 
środków wykonawczych dotyczących 

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących 
informacji i procedury, o których mowa w 
ust. 4 lit. a) i b) niniejszego artykułu.
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informacji i procedury, o których mowa w 
ust. 4 lit. a) i b).

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 13
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 69 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przepisów dotyczących 
zawartości prospektu emisyjnego,
sprawozdania rocznego oraz półrocznego 
sprawozdania, określonej w załączniku I, 
jak również formatu tych dokumentów.

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących 
zawartości prospektu emisyjnego, 
sprawozdania rocznego oraz półrocznego 
sprawozdania, określonej w załączniku I, 
jak również formatu tych dokumentów.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
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wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 14
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 78 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych, podlegających 
zatwierdzeniu przez Komisję, w celu 
określenia warunków stosowania 
przyjmowanych przez Komisję środków 
wykonawczych dotyczących informacji, o 
których mowa w ust. 3.

8. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących 
informacji, o których mowa w ust. 3
niniejszego artykułu.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
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złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].”

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 15
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 84 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków
stosowania warunków, którym podlega 
czasowe zawieszenie odkupu lub 
umorzenia jednostek UCITS, o którym 
mowa w ust. 2 lit. a), po podjęciu decyzji o 
zawieszeniu.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących
warunków, którym podlega czasowe 
zawieszenie odkupu lub umorzenia 
jednostek UCITS, o którym mowa w ust. 2 
lit. a) niniejszego artykułu, po podjęciu 
decyzji o zawieszeniu.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
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sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 16
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 95 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania w odniesieniu do:

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych w celu określenia 
warunków stosowania w odniesieniu do:

a) formy i treści standardowego modelu 
powiadomienia stosowanego przez UCITS 
w celu powiadomienia przewidzianego w 
art. 93 ust. 1, łącznie ze wskazaniem, do 
których dokumentów odnosi się 
tłumaczenie,

a) formy i treści standardowego modelu 
powiadomienia stosowanego przez UCITS 
w celu powiadomienia przewidzianego w 
art. 93 ust. 1, łącznie ze wskazaniem, do 
których dokumentów odnosi się 
tłumaczenie,

b) formy i treści standardowego modelu 
zaświadczenia stosowanego przez 
właściwe organy państw członkowskich, 
przewidzianego w art. 93 ust. 3,

b) formy i treści standardowego modelu 
zaświadczenia stosowanego przez 
właściwe organy państw członkowskich, 
przewidzianego w art. 93 ust. 3,

c) procedury wymiany informacji oraz 
wykorzystywania łączności elektronicznej 
przez właściwe organy do celów 

c) procedury wymiany informacji oraz 
wykorzystywania łączności elektronicznej 
przez właściwe organy do celów 
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powiadamiania zgodnie z przepisami art. 
93.

powiadamiania zgodnie z przepisami art. 
93.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 17
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 101 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania dotyczących przeprowadzania 
kontroli na miejscu i dochodzeń, o których 
mowa w ust. 4 i 5.

9. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących 
przeprowadzania kontroli na miejscu i 
dochodzeń, o których mowa w ust. 4 i 5
niniejszego artykułu.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
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sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 19
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 105

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania przepisów niniejszej dyrektywy 
dotyczących wymiany informacji, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania dotyczących procedur 
wymiany informacji między właściwymi 
organami oraz między właściwymi 
organami a Europejskim Organem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
standardów technicznych dotyczących 
procedur wymiany informacji między 
właściwymi organami oraz między 
właściwymi organami a Europejskim 
Organem Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych.

Przekazanie uprawnień trwa pięć lat od 
wejścia w życie dyrektywy 2010/.../UE w 
sprawie ... i ulega przedłużeniu na kolejne 
okresy pięcioletnie na wniosek Komisji 
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złożony najpóźniej na trzy miesiące przed 
wygaśnięciem przekazania, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada zgłoszą 
sprzeciw wobec takiego przedłużenia 
przed wygaśnięciem przekazania.
Niezależnie od powyższego Parlament 
Europejski lub Rada mogą w każdej 
chwili odwołać przekazanie uprawnień.
Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu 
w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].
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