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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

I. Kontekst

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

- Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego (ESFS) mającego zapewnić 
nadzór nad poszczególnymi instytucjami finansowymi („nadzór mikroostrożnościowy”), 
złożonego z sieci krajowych organów nadzoru finansowego współpracujących z nowymi 
europejskimi organami nadzoru (ESA1), łącząc w ten sposób zalety nadrzędnych 
europejskich ram nadzoru finansowego ze specjalistyczną wiedzą lokalnych
i mikroostrożnościowych organów nadzoru;

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

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

II. Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawczyni w dużej mierze popiera wniosek Komisji w sprawie rozporządzenia 
ustanawiającego nową strukturę nadzoru finansowego oraz jego cel, którym jest 
zagwarantowanie skuteczniejszego nadzoru, w celu lepszej identyfikacji ryzyka w systemie 
finansowym. Kryzys finansowy ujawnił potrzebę przeprowadzenia reformy w tym zakresie, 
tak aby zwiększyć konkurencję poprzez zagwarantowanie równych szans i spójności ustaleń
i regulacji. 

1. Artykuł 7 – Standardy techniczne

Art. 7 wniosku, który przedłożono przed wejściem w życie traktatu z Lizbony, zawiera 
odniesienie do obszarów dyrektyw wyszczególnionych w art. 1 ust. 2, zgodnie z którym 
EIOPA może opracować projekt standardów technicznych, zatwierdzanych, zgodnie
z wnioskiem, przez Komisję i przyjmowanych przez nią w drodze rozporządzeń lub decyzji. 
Nowy system aktów delegowanych i wykonawczych wprowadzony traktatem z Lizbony różni 
się od „starej” procedury komitologii, która nie ma już podstawy w traktatach.. Należy zatem 

                                               
1 Należą do nich: Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz z Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (ESMA).
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wyjaśnić, że Komisja działa za pomocą aktu delegowanego zgodnie z art. 290 TFUE,
a Parlament uczestniczy w procedurze na mocy tego samego artykułu. Trzeba również 
zaznaczyć, że opracowany przez EIOPA projekt standardów technicznych nie jest wiążący 
dla Komisji.

2. Artykuł 9 – Spójne stosowanie przepisów wspólnotowych
Artykuł 10 – Działania podejmowane w sytuacjach nadzwyczajnych oraz 
Artykuł 11 – Rozstrzyganie sporów między krajowymi organami nadzoru

a) Przyznanie uprawnień

W projekcie rozporządzenia nowemu organowi przyznano specjalne uprawnienia. Zgodnie
z orzecznictwem ETS instytucje Unii Europejskiej dysponują ograniczoną możliwością 
przekazywania uprawnień niezależnym organom wykonawczym lub regulacyjnym, o ile 
przekazaniu podlegają wyłącznie jasno określone uprawnienia wykonawcze i,
w szczególności, jeżeli wybranemu organowi nie przyznaje się żadnych uprawnień 
związanych z podejmowaniem decyzji o charakterze politycznym. Ponadto w związku z tym, 
że Unia może wykonywać wyłącznie uprawnienia przyznane jej w traktacie i zgodnie
z procedurami określonymi w traktacie, instytucje nie mogą przyznawać większych 
uprawnień niż te udzielone na mocy traktatu (zob. ETS, sprawa Meroni, 9/56 i 10/57, Zb. 
Orz. [1958] s. 133 i 157).

b) Bezpośrednie działania EIOPA

W art. 9 ust. 6, art. 10 ust. 3 i art. 11 ust. 4 proponowanego rozporządzenia przekazano 
EIOPA prawo do podejmowania indywidualnych decyzji, które są bezpośrednio wiążące dla 
instytucji finansowych w państwach członkowskich, „bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu” (nowy art. 258 TFUE) oraz w przypadku gdy odpowiednie 
wymogi przewidziane w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie 
zastosowanie w odniesieniu do instytucji finansowych”. Sprawozdawczyni proponuje 
ograniczenie możliwości podejmowania przez EIOPA wiążących decyzji mających 
bezpośrednie zastosowanie w odniesieniu do uczestnika rynku do nadzwyczajnych sytuacji 
kryzysowych, o których mowa w art. 10. Art. 10 jest wyrazem politycznej woli szybkiego
i skutecznego reagowania w przypadku kryzysu celem zapewnienia funkcjonowania
i integralności rynku i systemu finansowego, natomiast art. 9 i 11 mają zastosowanie do
codziennych sytuacji.

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

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zapewnianie właściwego i pełnego 
stosowania prawa wspólnotowego jest 
podstawowym warunkiem wstępnym dla 
integralności, efektywności
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych, stabilności systemu 
finansowego i równych warunków 
konkurencji dla instytucji finansowych we 
Wspólnocie. Należy zatem wprowadzić 
odpowiedni mechanizm obowiązujący
w sytuacjach, w których EIOPA stwierdzi 
przypadki nieprawidłowego lub 
niewystarczającego stosowania przepisów 
prawa wspólnotowego. Mechanizm ten 
powinien obowiązywać w dziedzinach,
w których prawodawstwo wspólnotowe
określa jasne i bezwarunkowe obowiązki.

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

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Aby skutecznie wykonywać swoje 
obowiązki EIOPA powinien mieć prawo 
do zwracania się o wszelkie konieczne 
informacje. Aby uniknąć powielania 
obowiązków sprawozdawczych instytucji
finansowych, takie informacje powinny 
być normalnie dostarczane przez krajowe 
organy nadzoru znajdujące się najbliżej 
rynków i instytucji finansowych. EIOPA 
powinien być jednak uprawniony do 
zwracania się o informacje bezpośrednio 
do instytucji finansowych i innych stron, 
jeżeli krajowy organ nadzoru nie 

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

uzyskiwania. EIOPA powinien być jednak 
uprawniony do zwracania się o informacje 
bezpośrednio do uczestników rynków
finansowych i innych stron, jeżeli właściwy
krajowy organ nie udostępnia lub nie może 
udostępnić takich informacji
w odpowiednim czasie. Organy państw 
członkowskich powinny być zobowiązane 
do udzielenia pomocy EIOPA w zakresie 
realizacji jego wniosków o informacje.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(33) Państwa członkowskie są głównie 
odpowiedzialne za utrzymanie stabilności 
finansowej w sytuacjach kryzysowych,
w szczególności w odniesieniu do 
stabilizowania poszczególnych instytucji 
finansowych znajdujących się w trudnej 
sytuacji i rozwiązywania ich problemów. 
Środki podejmowane przez EIOPA
w sytuacjach nadzwyczajnych lub 
rozwiązywania sporów, wpływających na 
stabilność instytucji finansowych nie 
powinny wpływać na obowiązki 
budżetowe państw członkowskich. Należy 
ustanowić mechanizm umożliwiający 
państwom członkowskim zażądanie 
ponownego rozpatrzenia decyzji EIOPA.

Poprawka 5

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) podejmowanie indywidualnych decyzji 
skierowanych do instytucji finansowych
w określonych przypadkach, o których 
mowa w art. 9 ust. 6, art. 10 ust. 3 i art. 11 
ust. 4;

(e) podejmowanie indywidualnych decyzji 
skierowanych do instytucji finansowych
w określonych przypadkach, o których 
mowa w art. 9 ust. 6, art. 10 ust. 3 i art. 11 
ust. 4 i które dotyczą prawa Unii mającego 
bezpośrednie zastosowanie;
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Standardy techniczne Standardy techniczne – akty delegowane

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W celu ustanowienia spójnych, 
efektywnych i skutecznych praktyk 
nadzorczych w ramach ESFS oraz 
zapewnienia wspólnego, jednolitego
i spójnego stosowania prawa 
wspólnotowego, EIOPA wydaje wytyczne
i zalecenia skierowane do krajowych 
organów nadzoru lub instytucji 
finansowych. EIOPA przeprowadza 
powszechne konsultacje publiczne
w sprawie tych wytycznych i zaleceń,
a także analizuje ewentualne koszty
i korzyści z nimi związane. Wytyczne 
publikowane są na stronach 
internetowych EIOPA.

Krajowe organy nadzoru dokładają 
wszelkich starań, aby zastosować się do 

Właściwe organy dokładają wszelkich 
starań, aby zastosować się do tych 
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tych wytycznych i zaleceń. wytycznych i zaleceń.
W przypadku gdy krajowy organ nadzoru
nie stosuje tych wytycznych lub zaleceń, 
informuje EIOPA o powodach takiego 
postępowania.

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

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Spójne stosowanie przepisów 
wspólnotowych

Niestosowanie prawa Unii Europejskiej

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

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

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

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

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

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

3. Najpóźniej w terminie dwóch miesięcy 
od rozpoczęcia dochodzenia, EIOPA może 
skierować do krajowego organu nadzoru, 
którego to dotyczy, zalecenie określające 
działania konieczne do zapewnienia 

3. Najpóźniej w terminie dwóch miesięcy 
od rozpoczęcia dochodzenia, EIOPA może 
skierować do właściwego organu, którego 
to dotyczy, zalecenie określające działania 
konieczne do zapewnienia przestrzegania 
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przestrzegania prawa wspólnotowego. prawa Unii.
W terminie dziesięciu dni roboczych od 
daty otrzymania zalecenia, krajowy organ
nadzoru informuje EIOPA o działaniach 
jakie podjął, lub zamierza podjąć, aby 
zapewnić przestrzeganie prawa
wspólnotowego.

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

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

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

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

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

Komisja dba o poszanowanie prawa 
adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

Komisja dba o poszanowanie prawa 
adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

EIOPA i krajowe organy nadzoru
przekazują Komisji wszelkie niezbędne 
informacje.

EIOPA i właściwe organy przekazują 
Komisji wszelkie niezbędne informacje.

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

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

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

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

i jego stabilności w odniesieniu do 
działalności transgranicznej, oraz
w przypadku gdy odpowiednie wymogi 
przewidziane w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie 
zastosowanie w odniesieniu do
uczestników rynków finansowych, EIOPA 
może przyjąć decyzję indywidualną, 
skierowaną do uczestnika rynków 
finansowych, zobowiązującą go do 
podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jej obowiązków wynikających
z prawa Unii, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk. Przed podjęciem 
indywidualnej decyzji EIOPA informuje 
on o tym fakcie Komisję.
Komisja dba o poszanowanie prawa 
adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.
EIOPA i właściwe organy przekazują 
Komisji wszelkie niezbędne informacje.
W terminie dwóch tygodni od otrzymania 
projektu decyzji EIOPA Komisja 
podejmuje decyzję w sprawie jej 
zatwierdzenia. Komisja nie może 
przedłużyć tego okresu. Jeżeli leży to
w interesie Unii, Komisja może 
zatwierdzić projekt decyzji tylko częściowo 
lub ze zmianami.
Jeżeli Komisja nie zatwierdzi projektu 
decyzji albo zatwierdzi go częściowo lub ze 
zmianami, informuje ona niezwłocznie 
EIOPA o powodach podjętej decyzji za 
pośrednictwem formalnej opinii.
W terminie jednego tygodnia od 
otrzymania tej formalnej opinii EIOPA 
dokonuje przeglądu swojej decyzji
i dostosowuje ją do formalnej opinii 
Komisji oraz niezwłocznie przekazuje ją 
Komisji.
W terminie jednego tygodnia od 
otrzymania zmienionej decyzji Komisja 
podejmuje decyzję w sprawie jej 
zatwierdzenia lub odrzucenia.
Jeżeli Komisja odrzuci zmienioną decyzję, 
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decyzję uznaje się za nieprzyjętą.
Decyzja EIOPA jest zgodna z decyzją 
przyjętą przez Komisję na mocy ust. 4.

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

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

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

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzje przyjęte na mocy ust. 6 zastępują 
wszelkie decyzje przyjęte wcześniej przez 
krajowe organy nadzoru w tej samej 
sprawie.

skreślony

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozstrzyganie sporów między krajowymi
organami nadzoru

Rozstrzyganie sporów między właściwymi
organami w sytuacjach transgranicznych

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji
Unii Europejskiej EIOPA może 
nawiązywać kontakty z organami nadzoru, 
organizacjami międzynarodowymi
i organami administracyjnymi z krajów 
trzecich. Ustalenia te nie nakładają 
zobowiązań prawnych na Unię 
Europejską i jej państwa członkowskie.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOPA zapewnia pomoc
w przygotowywaniu decyzji w sprawie 
równoważności systemów nadzoru
w krajach trzecich zgodnie

skreślony
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z prawodawstwem, o którym mowa w art. 
1 ust. 2.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek EIOPA krajowe organy
nadzoru i inne organy władzy publicznej
państwa członkowskiego przekazują 
EIOPA wszelkie informacje niezbędne do 
wykonywania obowiązków nałożonych na 
EIOPA na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

1. Na wniosek EIOPA właściwe organy 
państwa członkowskiego przekazują 
EIOPA wszelkie informacje niezbędne do 
wykonywania obowiązków nałożonych na 
EIOPA na mocy niniejszego 
rozporządzenia z pełnym poszanowaniem 
obowiązujących przepisów w zakresie 
poufności i ochrony danych 
przewidzianych w odpowiednim 
prawodawstwie Unii Europejskiej.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

EIOPA może również zwrócić się
o przekazywanie informacji w regularnych 
odstępach czasu. W miarę możliwości do 
złożenia każdego takiego wniosku 
wykorzystuje się wspólny format 
sprawozdań.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EIOPA dopilnowuje, by decyzje 
podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie 
wpływały w jakikolwiek sposób na 

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

budżetowe państw członkowskich.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy dane państwo 
członkowskie uzna, że decyzja podjęta na 
mocy art. 11 wpływa na jego obowiązki 
budżetowe, w ciągu miesiąca od 
przekazania decyzji EIOPA krajowemu
organowi nadzoru, państwo to może 
powiadomić EIOPA i Komisję o tym, że 
krajowy organ nadzoru nie wykona 
przedmiotowej decyzji.

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

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy EIOPA utrzymuje swoją 
decyzję, Rada, stanowiąc większością 

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

kwalifikowaną zdefiniowaną w art. 238
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, podejmuje w terminie
jednego miesiąca decyzję w sprawie 
utrzymania lub unieważnienia decyzji 
EIOPA.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W skład Komisji Odwoławczej wchodzi 
sześciu członków i sześciu zastępców
cieszących się dobrą reputacją,
posiadających udokumentowaną
odpowiednią wiedzę i doświadczenie
zawodowe, w tym doświadczenie
w zakresie nadzoru, na odpowiednio 
wysokim poziomie w dziedzinie 
bankowości, ubezpieczeń, rynków 
papierów wartościowych i innych usług
finansowych oraz z wyłączeniem 
aktualnego personelu właściwych organów 
lub innych krajowych instytucji czy 
instytucji UE zaangażowanych
w działalność EIOPA.
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