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Motyw 7 a (nowy) 

 

 

Projekt Europejskiego Banku Centralnego Poprawka 

 (7a) EBC powinien przyjąć przepisy 

dotyczące konsultacji społecznych i 

konsultacji z zainteresowanymi 

podmiotami oraz informacji zwrotnych, 

analogiczne do przepisów przewidzianych 

w ust. 19 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w sprawie 

lepszego stanowienia prawa, korzystając z 

uprawnień regulacyjnych 

zobowiązujących EBC do 

przeprowadzenia przed przyjęciem 

wniosku konsultacji społecznych w 

otwarty i przejrzysty sposób i tak, by tryb i 

terminy tych konsultacji umożliwiały jak 

najszersze uczestnictwo, aby zachęcić 

szerokie spektrum zainteresowanych 

podmiotów do bezpośredniego udziału w 

konsultacjach, w tym konsultacjach 

społecznych za pośrednictwem internetu, 

a także do bezzwłocznego przekazania 

wyników takich konsultacji społecznych i 

konsultacji z zainteresowanymi 

podmiotami Komisji, Parlamentowi i 

Radzie oraz do ich opublikowania; 

Or. en 
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Artykuł 1 – akapit 1 

 

 

Projekt Europejskiego Banku Centralnego Poprawka 

EBC i krajowe banki centralne mogą 

zapewniać instrumenty, a EBC może 

uchwalać rozporządzenia, w celu 

zapewnienia skuteczności i rzetelności 

systemów rozliczeń i płatności oraz 

systemów rozliczeń instrumentów 

finansowych w ramach Unii i z innymi 

krajami. 

EBC i krajowe banki centralne mogą 

zapewniać instrumenty, a EBC może 

uchwalać rozporządzenia, w celu 

zapewnienia skuteczności i rzetelności 

systemów rozliczeń i płatności w ramach 

Unii i z innymi krajami. 

 Aby osiągnąć cele ESBC i wykonywać 

swoje zadania, EBC może uchwalać 

rozporządzenia dotyczące systemów 

rozliczeń instrumentów finansowych w 

obrębie Unii, jak również rozporządzenia 

związane z uznawaniem przez Unię 

systemów rozliczeń ustanowionych w 

państwach trzecich, pod warunkiem że 

odbywa się to w sposób, który zapewnia 

pełne poszanowanie aktów 

ustawodawczych przyjętych przez 

Parlament Europejski i Radę w tej 

dziedzinie i jest z nimi całkowicie spójny, 

a także zgodnie ze środkami przyjętymi na 

mocy takich aktów, i w każdym razie 

ogranicza się do wymogów pozwalających 

na monitorowanie działalności systemu 

rozliczeń, wymogów w zakresie 

sprawozdawczości lub wymogów istotnych 

dla oceny ryzyka i odporności systemu na 
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niekorzystne warunki rynkowe. 

 Wymogi takie mogą również obejmować 

wymogi szczególne przewidziane w 

unijnych aktach ustawodawczych, 

niezbędne do podjęcia działania w 

sytuacjach, kiedy system rozliczeń 

instrumentów finansowych stwarza 

bezpośrednie ryzyko wystąpienia 

poważnych szkód dla unijnych instytucji 

finansowych, krytycznych rynków Unii 

lub systemu finansowego Unii w szerszym 

ujęciu, ograniczone do wymogów w 

zakresie płynności, rozrachunku, 

zabezpieczenia, interoperacyjności i 

depozytu zabezpieczającego. 

Or. en 

 

 


