
PA\922261PL.doc PE502.043v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Prawna

2012/0150(COD)

14.12.2012

PROJEKT OPINII
Komisji Prawnej

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywy Rady 
77/91/EWG i 82/891/EWG, dyrektywy 2001/24/WE, 2002/47/WE, 
2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE i 2011/35/UE oraz rozporządzenie 
(UE) nr 1093/2010
(COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Dimitar Stoyanov



PE502.043v01-00 2/8 PA\922261PL.doc

PL

PA_Legam



PA\922261PL.doc 3/8 PE502.043v01-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący dyrektywy przewiduje jednolite przepisy na szczeblu UE dotyczące 
działań naprawczych i restrukturyzacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.  
Proponowany mechanizm w stosunku do instytucji na progu upadłości ma na celu ochronę 
systemu bankowego i finansowego w UE oraz zmniejszenie do minimum kosztów 
ponoszonych przez podatników.  Wniosek Komisji jest rozsądny w takim zakresie, w jakim 
proponuje powołanie zestawu instrumentów skierowanych na rozwiązywanie problemu 
upadłości banków, które to instrumenty mogłyby przeciwdziałać kryzysowi systemowemu
w sektorze bankowym, przy uwzględnieniu konieczności zachowania najważniejszych usług 
bankowych w interesie rynku i społeczeństwa oraz równoczesnym zmniejszeniu liczby 
przypadków, w których upadające instytucje korzystają z pomocy państwa. Proponowane 
poprawki usuwają pewne niedoskonałości projektu Komisji. 

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rynki finansowe w Unii są w bardzo 
dużym stopniu zintegrowane i wzajemnie 
połączone, a wiele instytucji kredytowych 
prowadzi szeroko zakrojoną działalność 
poza granicami rodzimych państw.
Upadłość instytucji kredytowej działającej
w skali transgranicznej może potencjalnie 
zdestabilizować rynki finansowe w innych 
państwach członkowskich, w których 
prowadzi ona działalność. Sytuacja, gdy 
państwa członkowskie nie są w stanie 
przejąć kontroli nad instytucją kredytową 
będącą na progu upadłości i dokonać jej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w sposób, który pozwoli 
zapobiec szkodom systemowym na szerszą 
skalę, może podważać wzajemne zaufanie 
państw członkowskich oraz wiarygodność
rynku wewnętrznego w dziedzinie usług 
finansowych. Stabilność rynków 
finansowych jest zatem zasadniczym 

(2) Rynki finansowe w Unii są w bardzo 
dużym stopniu zintegrowane i wzajemnie 
połączone, a wiele instytucji kredytowych 
prowadzi szeroko zakrojoną działalność 
poza granicami rodzimych państw.
Upadłość instytucji kredytowej działającej
w skali transgranicznej może potencjalnie 
zdestabilizować rynki finansowe w innych 
państwach członkowskich, w których 
prowadzi ona działalność. Sytuacja, gdy 
państwa członkowskie nie są w stanie 
przejąć kontroli nad instytucją kredytową 
będącą na progu upadłości i dokonać jej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w sposób, który pozwoli 
zapobiec szkodom systemowym na szerszą 
skalę, może podważać wzajemne zaufanie 
państw członkowskich i zaufanie 
podatników do rynku wewnętrznego
w dziedzinie usług finansowych.
Stabilność rynków finansowych jest zatem 
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warunkiem ustanowienia i funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

zasadniczym warunkiem ustanowienia
i funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. bg

Uzasadnienie

Celem tych ram polityki byłoby wyposażenie właściwych organów we wspólne i skuteczne 
narzędzia oraz uprawnienia w zakresie zapobiegania kryzysom bankowym, utrzymywania 
stabilności finansowej i ograniczania do minimum narażenia podatników na straty.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Zanim podjęta zostanie ewentualnie 
decyzja o kontynuowaniu prowadzenia 
działalności przez instytucję, należy 
zawsze rozważyć likwidację 
niewypłacalnej instytucji w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego.
Prowadzenie działalności przez 
niewypłacalną instytucję powinno być 
kontynuowane przy wykorzystaniu,
w możliwie największym stopniu, środków 
prywatnych. Można to osiągnąć albo przez 
jej sprzedaż nabywcy z sektora prywatnego 
lub połączenie z nabywcą z sektora 
prywatnego, albo też przez umorzenie 
zobowiązań instytucji lub konwersję jej 
zadłużenia na kapitał własny w celu jej 
dokapitalizowania.

(28) Zanim podjęta zostanie ewentualnie 
decyzja o kontynuowaniu prowadzenia 
działalności przez instytucję, należy 
zawsze rozważyć likwidację 
niewypłacalnej instytucji w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego.
Prowadzenie działalności przez 
niewypłacalną instytucję powinno być 
kontynuowane przy wykorzystaniu 
środków prywatnych. Można to osiągnąć 
albo przez jej sprzedaż nabywcy z sektora 
prywatnego lub połączenie z nabywcą
z sektora prywatnego, albo też przez 
umorzenie zobowiązań instytucji lub 
konwersję jej zadłużenia na kapitał własny
w celu jej dokapitalizowania.

Or. bg

Uzasadnienie

Głównym celem dyrektywy jest ochrona zaufania społecznego do systemu bankowego, przy 
zachowaniu stabilności finansowej i zmniejszeniu do minimum strat ponoszonych przez 
podatników.  Poza tym dyrektywa przewiduje niedopuszczalność udzielania bankom na progu 
upadłości pomocy publicznej.  W związku z tym niedopuszczalna jest nawet minimalna 
możliwość otrzymywania funduszy publicznych przez instytucję na progu upadłości w celu 
dalszego prowadzenia przez nią działalności.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W celu ochrony prawa akcjonariuszy
i wierzycieli do otrzymania kwoty nie 
niższej od kwoty, jaką odzyskaliby
w ramach zwykłego postępowania 
upadłościowego, należy określić wyraźne 
obowiązki dotyczące wyceny aktywów
i zobowiązań instytucji; należy również 
zapewnić wystarczającą ilość czasu na 
odpowiednie oszacowanie sposobu ich 
traktowania, jeśli instytucja zostałaby 
poddana likwidacji w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego. Powinna 
istnieć możliwość rozpoczęcia takiej 
wyceny już na etapie wczesnej interwencji.
Przed podjęciem jakiegokolwiek działania
w ramach restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji należy 
dokonać oszacowania wartości aktywów
i zobowiązań instytucji oraz sposobu 
traktowania akcjonariuszy i wierzycieli
w przypadku wszczęcia zwykłego 
postępowania upadłościowego. Taka 
wycena powinna podlegać kontroli 
sądowej jedynie łącznie z decyzją
o restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Ponadto należy ustanowić
obowiązek przeprowadzenia, po 
zastosowaniu instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, porównania ex-post 
faktycznego potraktowania akcjonariuszy
i wierzycieli oraz sposobu ich traktowania
w przypadku wszczęcia zwykłego 
postępowania upadłościowego.
W przypadku stwierdzenia, że 
akcjonariusze i wierzyciele otrzymali
z tytułu swoich roszczeń płatność
w kwocie niższej niż od kwoty, którą 
odzyskaliby w przypadku wszczęcia 
zwykłego postępowania upadłościowego, 
powinni oni być uprawnieni do otrzymania 

(32) W celu ochrony prawa akcjonariuszy
i wierzycieli do otrzymania kwoty nie 
niższej od kwoty, jaką odzyskaliby
w ramach zwykłego postępowania 
upadłościowego, należy określić wyraźne 
obowiązki dotyczące wyceny aktywów
i zobowiązań instytucji; należy również 
zapewnić wystarczającą ilość czasu na 
odpowiednie oszacowanie sposobu ich 
traktowania, jeśli instytucja zostałaby 
poddana likwidacji w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego. Powinna 
istnieć możliwość rozpoczęcia takiej 
wyceny już na etapie wczesnej interwencji.
Przed podjęciem jakiegokolwiek działania
w ramach restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji należy 
dokonać oszacowania wartości aktywów
i zobowiązań instytucji oraz sposobu 
traktowania akcjonariuszy i wierzycieli
w przypadku wszczęcia zwykłego 
postępowania upadłościowego. Taka 
wycena powinna podlegać kontroli 
sądowej jedynie łącznie z decyzją
o restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Ponadto należy ustanowić
możliwość przeprowadzenia, po 
zastosowaniu instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, porównania ex-post 
faktycznego potraktowania akcjonariuszy
i wierzycieli oraz sposobu ich traktowania
w przypadku wszczęcia zwykłego 
postępowania upadłościowego,
w przypadku gdy takiego porównania 
zażądają akcjonariusze i wierzyciele.
W przypadku stwierdzenia, że 
akcjonariusze i wierzyciele otrzymali
z tytułu swoich roszczeń płatność
w kwocie niższej niż od kwoty, którą 
odzyskaliby w przypadku wszczęcia 
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płatności w kwocie odpowiadającej tej 
różnicy. W przeciwieństwie do wyceny 
poprzedzającej działanie w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinna istnieć możliwość 
zaskarżenia tego porównania odrębnie od 
decyzji o restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji. Państwa 
członkowskie powinny mieć swobodę 
decyzji co do procedury dotyczącej 
sposobu wypłaty akcjonariuszom
i wierzycielom kwoty odpowiadającej 
stwierdzonej różnicy w potraktowaniu 
akcjonariuszy i wierzycieli. Kwota ta 
powinna zostać wypłacona przez 
mechanizmy finansowania ustanowione 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

zwykłego postępowania upadłościowego, 
powinni oni być uprawnieni do otrzymania 
płatności w kwocie odpowiadającej tej 
różnicy. W przeciwieństwie do wyceny 
poprzedzającej działanie w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinna istnieć możliwość 
zaskarżenia tego porównania odrębnie od 
decyzji o restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji. Państwa 
członkowskie powinny mieć swobodę 
decyzji co do procedury dotyczącej 
sposobu wypłaty akcjonariuszom
i wierzycielom kwoty odpowiadającej 
stwierdzonej różnicy w potraktowaniu 
akcjonariuszy i wierzycieli. Kwota ta 
powinna zostać wypłacona przez 
mechanizmy finansowania ustanowione 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. bg

Uzasadnienie

Jako że przed przyjęciem danych środków restrukturyzacyjnych ocenia się sposób 
traktowania akcjonariuszy i wierzycieli, jaki miałby miejsce w przypadku zwykłego 
postępowania upadłościowego, nie jest konieczne przewidzenie obowiązku porównania ex-
post faktycznego potraktowania akcjonariuszy i wierzycieli oraz sposobu ich traktowania
w przypadku wszczęcia zwykłego postępowania upadłościowego, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
zażądają tego akcjonariusze i wierzyciele.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

а) instytucja narusza wymogi kapitałowe 
będące warunkiem utrzymania zezwolenia
w sposób, który uzasadniałby cofnięcie 
zezwolenia przez właściwy organ, lub 
istnieją obiektywne przesłanki pozwalające 
stwierdzić, że w najbliższej przyszłości 
instytucja naruszy te wymogi, ponieważ 
poniosła straty, które doprowadzą do 
wyczerpania całości lub znacznej części jej

а) instytucja narusza wymogi kapitałowe 
będące warunkiem utrzymania zezwolenia
w sposób, który uzasadniałby cofnięcie 
zezwolenia przez właściwy organ, lub 
istnieją obiektywne przesłanki pozwalające 
stwierdzić, że w najbliższej przyszłości 
instytucja naruszy te wymogi, ponieważ 
poniosła straty, które doprowadzą do 
wyczerpania jej aktywów odpowiadających
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funduszy własnych, bądź prawdopodobne 
jest poniesienie przez nią takich strat;

całości lub znacznej części jej kapitału 
subskrybowanego, bądź prawdopodobne 
jest poniesienie przez nią takich strat;

Or. bg

Uzasadnienie

Dla jasności terminologicznej konieczne jest zastąpienie słowa „fundusze własne” słowem 
„aktywa”, jako że fundusze własne odpowiadają wartości stałej. Jest to liczba, która 
informuje wierzycieli banku o jej aktywach.  Fundusze własne mogą jedynie się zwiększać 
albo zmniejszać, a aktywa mogą zostać wyczerpane. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) pracownicy lub byli pracownicy 
organów wymienionych w lit. a) i b);

d) pracownicy lub byli pracownicy 
organów wymienionych w lit. a), b) i c);

Or. bg

Uzasadnienie

Wymogi zachowania tajemnicy służbowej powinny obowiązywać nie tylko pracowników
i byłych pracowników organów ds. restrukturyzacji, właściwych organów i EUNB, ale także 
właściwych ministerstw.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 103 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierza się Komisji na
czas nieokreślony od dnia, o którym mowa
w art. 116.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierza się Komisji na
pięć lat od dnia, o którym mowa w art. 
116. Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż sześć miesięcy przed końcem 
okresu pięciu lat.
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Or. bg

Uzasadnienie

Wniosek Komisji dotyczący przekazania uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych na 
czas nieokreślony jest sprzeczny z art.  290 TFUE. Chociaż czas nieokreślony jest jednak 
rodzajem określenia czasu obowiązywania przekazanych uprawnień, takie sformułowanie nie 
przewiduje możliwości zmiany tych elementów, które stanowią przedmiot przekazania 
uprawnień. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 103 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 i 98 
wchodzi w życie tylko jeśli Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące
z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 i 98 
wchodzi w życie tylko jeśli Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące
z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

Or. bg

Uzasadnienie

Konieczne jest przedłużenie terminu zgłaszania zastrzeżeń, aby umożliwić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie dokładne przeanalizowanie aktu delegowanego i stwierdzenie, czy 
jego przyjęcie w takiej formie jest wskazane i prawidłowe.


