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Poprawka  5 

Jörg Meuthen 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Umocowanie 1 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 – uwzględniając art. 127 ust. 2 tiret 

czwarte Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, w którym Europejskiemu 

Systemowi Banków Centralnych powierza 

się zadanie „popierania należytego 

funkcjonowania systemów płatniczych”, 

Or. en 

 

Poprawka  6 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Umocowanie 4 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 – uwzględniając opinię prawną Wydziału 

Prawnego, 

Or. en 

Poprawka  7 

Jörg Meuthen 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Umocowanie 1 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

 uwzględniając art. 127 ust. 2 tiret czwarte 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, w którym Europejskiemu 

Systemowi Banków Centralnych powierza 

się zadanie „popierania należytego 

funkcjonowania systemów płatniczych”, 
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Or. en 

 

Poprawka  8 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Charles Goerens, Lieve Wierinck 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Umocowanie 1 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

 uwzględniając Traktat o Unii 

Europejskiej, w szczególności jego art. 51, 

Or. en 

 

Poprawka  9 

Jörg Meuthen 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

(1) Podstawowe zadania wykonywane 

poprzez Europejski System Banków 

Centralnych (ESBC) obejmują 

definiowanie i realizację polityki 

pieniężnej Unii oraz wspieranie sprawnego 

funkcjonowania systemów płatniczych. 

Bezpieczne i efektywne infrastruktury 

rynku finansowego, w szczególności 

systemy rozliczeń, są konieczne do 

wypełniania tych podstawowych zadań. 

(1) Podstawowe zadania wykonywane 

poprzez Europejski System Banków 

Centralnych (ESBC) obejmują 

definiowanie i realizację polityki 

pieniężnej Unii oraz wspieranie sprawnego 

funkcjonowania systemów płatniczych. 

Or. en 

 

Poprawka  10 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 1 
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Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

(1) Podstawowe zadania wykonywane 

poprzez Europejski System Banków 

Centralnych (ESBC) obejmują 

definiowanie i realizację polityki 

pieniężnej Unii oraz wspieranie sprawnego 

funkcjonowania systemów płatniczych. 

Bezpieczne i efektywne infrastruktury 

rynku finansowego, w szczególności 

systemy rozliczeń, są konieczne do 

wypełniania tych podstawowych zadań. 

(1) Podstawowe zadania wykonywane 

poprzez Europejski System Banków 

Centralnych (ESBC) obejmują 

definiowanie i realizację polityki 

pieniężnej Unii oraz wspieranie sprawnego 

funkcjonowania systemów płatniczych, co 

ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania 

stabilności finansowej. Bezpieczne i 

efektywne infrastruktury rynku 

finansowego, w szczególności systemy 

rozliczeń, są konieczne do wypełniania 

tych podstawowych zadań. 

Or. es 

 

Poprawka  11 

Jörg Meuthen 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

 (1a) Należy jednak uznać, że art. 127 

ust. 2 tiret czwarte Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE) ogranicza się wyłącznie do 

systemów rozliczeń płatności. Z powodu 

braku wyraźnego odniesienia do 

rozliczania papierów wartościowych 

TFUE nie pozwala na powierzenie EBC 

zadania rozliczania papierów 

wartościowych. Takich nowych 

uprawnień nie można nadać na mocy 

zwykłej zmiany Statutu ESBC i EBC. 

Ponadto nawet Parlament nie może 

przyznać EBC takich uprawnień, gdyż 

stanowiłoby to w istocie dorozumianą 

zmianę TFUE. 

Or. en 
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Poprawka  12 

Jörg Meuthen 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

 (1b) Ze względu na zakłócenia 

równowagi w strefie euro konieczna jest 

poprawa systemu płatniczego ESBC 

(TARGET2). W ostatnich latach 

obserwowano stałą tendencję do wzrostu 

sald w systemie TARGET2. EBC 

potwierdził, że jeżeli dany kraj miałby 

wystąpić z Eurosystemu, roszczenia 

narodowego banku centralnego tego 

państwa wobec EBC, jak również 

zobowiązania wobec EBC musiałyby 

zostać w pełni uregulowane. W związku z 

tym EBC jest narażony na duże ryzyko 

finansowe ze strony uczestników, którzy 

mają zobowiązania wobec EBC. 

Konieczne jest zatem, by EBC 

zaprojektował swój system płatniczy w 

sposób, który ograniczy takie ryzyko, na 

przykład przez żądanie zabezpieczenia. 

Or. en 

 

Poprawka  13 

Paulo Rangel 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

(3) W dniu 4 marca 2015 r. Sąd wydał 

wyrok w sprawie Zjednoczone Królestwo 

przeciwko EBC, T-496/117, w którym 

uznał, że EBC nie ma kompetencji 

(3) W dniu 4 marca 2015 r. Sąd wydał 

wyrok w sprawie Zjednoczone Królestwo 

przeciwko Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu, T-496/117, w którym uznał, 
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niezbędnej do regulowania działalności 

systemów rozliczeń. Sąd stwierdził, że art. 

129 ust. 3 Traktatu umożliwia 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

stanowiącym zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą, na zalecenie EBC lub na 

wniosek Komisji, zmianę art. 22 Statutu 

Europejskiego Systemu Banków 

Centralnych i Europejskiego Banku 

Centralnego (zwanego dalej „Statutem 

ESBC”). Sąd stwierdził, że »do EBC 

należy, w przypadku gdy uzna on, że 

przyznanie mu uprawnienia do regulacji 

infrastruktur dokonujących rozliczeń 

transakcji przeprowadzanych na papierach 

wartościowych jest niezbędne do 

zapewnienia należytego wykonywania 

zadania, o którym mowa w art. 127 ust. 2 

tiret czwarte TFUE, zwrócenie się do 

prawodawcy Unii z wnioskiem o zmianę 

art. 22 Statutu poprzez dodanie wyraźnego 

odesłania do systemów rozliczania 

papierów wartościowych. 

że EBC nie ma kompetencji niezbędnej do 

regulowania działalności systemów 

rozliczania papierów wartościowych, a 

tym samym należy stwierdzić nieważność 

ram polityki nadzorczej z powodu braku 

właściwości w zakresie, w jakim nakładają 

one na kontrahentów centralnych 

biorących udział w rozliczaniu 

finansowych papierów wartościowych 

wymóg lokalizacji w strefie euro. Sąd 

stwierdził, że art. 129 ust. 3 Traktatu 

umożliwia Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie stanowiącym zgodnie ze zwykłą 

procedurą ustawodawczą, na zalecenie 

EBC lub na wniosek Komisji, zmianę art. 

22 Statutu Europejskiego Systemu Banków 

Centralnych i Europejskiego Banku 

Centralnego (zwanego dalej „Statutem 

ESBC”). Stwierdził, że „do EBC należy, w 

przypadku gdy uzna on, że przyznanie mu 

uprawnienia do regulacji infrastruktur 

dokonujących rozliczeń transakcji 

przeprowadzanych na papierach 

wartościowych jest niezbędne do 

zapewnienia należytego wykonywania 

zadania, o którym mowa w art. 127 ust. 2 

tiret czwarte TFUE, zwrócenie się do 

prawodawcy Unii z wnioskiem o zmianę 

art. 22 Statutu poprzez dodanie wyraźnego 

odesłania do systemów rozliczania 

papierów wartościowych.”. 

_________________ _________________ 

7 1 ECLI: UE:T:2015:133. 7 1 ECLI: UE:T:2015:133. 

Or. pt 

 

Poprawka  14 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 
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 (3a) Chociaż systemy rozliczeń 

papierów wartościowych są jednym z 

rodzajów systemów płatności, w świetle 

wyroku Sądu z dnia 4 marca 2015 r. w 

sprawie T-496/11 konieczne jest 

doprecyzowanie tej kwestii, a zatem 

wyraźne określenie zakresu kompetencji, 

do którego należą systemy rozliczeń 

papierów wartościowych, w drodze zmiany 

art. 22 Statutu Europejskiego Systemu 

Banków Centralnych i Europejskiego 

Banku Centralnego. 

Or. es 

 

Poprawka  15 

Bernard Monot 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

(4) Oczekuje się, że znaczące zmiany, 

zarówno na poziomie europejskim, jak i 

globalnym, zwiększą ryzyko, że zakłócenia 

dotykające systemy rozliczeń, a w 

szczególności kontrahentów centralnych, 

zagrożą sprawnemu funkcjonowaniu 

systemów płatniczych oraz implementacji 

wspólnej polityki pieniężnej, wpływając 

przez to na możliwość osiągnięcia 

podstawowego celu Eurosystemu, jakim 

jest utrzymanie stabilności cen. 

(4) Oczekuje się, że znaczące zmiany, 

zarówno na poziomie europejskim, jak i 

globalnym, zwiększą ryzyko, że zakłócenia 

dotykające systemy rozliczeń, a w 

szczególności kontrahentów centralnych, 

zagrożą sprawnemu funkcjonowaniu 

systemów płatniczych, a tym samym 

stabilności finansowej strefy euro. 

Or. fr 

 

Poprawka  16 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 4 
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Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

(4) Oczekuje się, że znaczące zmiany, 

zarówno na poziomie europejskim, jak i 

globalnym, zwiększą ryzyko, że zakłócenia 

dotykające systemy rozliczeń, a w 

szczególności kontrahentów centralnych, 

zagrożą sprawnemu funkcjonowaniu 

systemów płatniczych oraz implementacji 

wspólnej polityki pieniężnej, wpływając 

przez to na możliwość osiągnięcia 

podstawowego celu Eurosystemu, jakim 

jest utrzymanie stabilności cen. 

(4) Oczekuje się, że znaczące zmiany, 

zarówno na poziomie europejskim, jak i 

globalnym, zwiększą ryzyko, że zakłócenia 

dotykające systemy rozliczeń, a w 

szczególności kontrahentów centralnych, 

zagrożą sprawnemu funkcjonowaniu 

systemów płatniczych oraz implementacji 

wspólnej polityki pieniężnej, wpływając 

przez to na stabilność finansową, a tym 

samym na możliwość osiągnięcia 

podstawowego celu Eurosystemu, jakim 

jest utrzymanie stabilności cen. 

Or. es 

 

Poprawka  17 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

(5) W dniu 29 marca 2017 r. 

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej poinformowało Radę 

Europejską o zamiarze wystąpienia z Unii 

Europejskiej. Wystąpienie Zjednoczonego 

Królestwa spowoduje fundamentalną 

zmianę w sposobie, w jaki regulowane i 

nadzorowane są niektóre denominowane w 

euro rozliczenia o znaczeniu systemowym 

oraz w jaki prowadzony jest nadzór 

ostrożnościowy nad tymi rozliczeniami, a 

tym samym negatywnie wpłynie na 

zdolność Eurosystemu do monitorowania 

ryzyk zagrażających należytemu 

funkcjonowaniu systemów płatniczych 

oraz do zarządzenia tymi ryzykami, jak 

również do implementacji polityki 

pieniężnej Eurosystemu. 

(5) Zjednoczone Królestwo Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej 

poinformowało Radę Europejską o 

zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej. 

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa 

może spowodować fundamentalną zmianę 

w sposobie, w jaki regulowane i 

nadzorowane są niektóre denominowane w 

euro rozliczenia o znaczeniu systemowym 

oraz w jaki prowadzony jest nadzór 

ostrożnościowy nad tymi rozliczeniami, a 

tym samym negatywnie wpłynie na 

zdolność Eurosystemu do monitorowania 

ryzyk istotnych dla należytego 

funkcjonowania systemów płatniczych 

oraz do zarządzenia tymi ryzykami, jak 

również wywrze bezpośredni wypływ na 

implementację polityki pieniężnej 
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Eurosystemu. 

Or. en 

 

Poprawka  18 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

(5) W dniu 29 marca 2017 r. 

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej poinformowało Radę 

Europejską o zamiarze wystąpienia z Unii 

Europejskiej. Wystąpienie Zjednoczonego 

Królestwa spowoduje fundamentalną 

zmianę w sposobie, w jaki regulowane i 

nadzorowane są niektóre denominowane w 

euro rozliczenia o znaczeniu systemowym 

oraz w jaki prowadzony jest nadzór 

ostrożnościowy nad tymi rozliczeniami, a 

tym samym negatywnie wpłynie na 

zdolność Eurosystemu do monitorowania 

ryzyk zagrażających należytemu 

funkcjonowaniu systemów płatniczych 

oraz do zarządzenia tymi ryzykami, jak 

również do implementacji polityki 

pieniężnej Eurosystemu. 

(5) W dniu 29 marca 2017 r. 

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej poinformowało Radę 

Europejską o zamiarze wystąpienia z Unii 

Europejskiej. Wystąpienie Zjednoczonego 

Królestwa spowoduje fundamentalną 

zmianę w sposobie, w jaki regulowane i 

nadzorowane są niektóre denominowane w 

euro rozliczenia o znaczeniu systemowym, 

które mają wpływ na prowadzenie polityki 

pieniężnej, oraz w jaki prowadzony jest 

nadzór ostrożnościowy nad tymi 

rozliczeniami, a tym samym negatywnie 

wpłynie na zdolność Eurosystemu do 

monitorowania ryzyk zagrażających 

należytemu funkcjonowaniu systemów 

płatniczych oraz do zarządzenia tymi 

ryzykami, jak również do implementacji 

polityki pieniężnej Eurosystemu. 

Or. en 

 

Poprawka  19 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 
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(6) Rozliczenia przez kontrahentów 

centralnych stały się coraz bardziej 

transgraniczne z natury oraz ważne 

systemowo.  Z uwagi na ich 

zdywersyfikowane członkostwo oraz 

ogólnoeuropejski charakter świadczonych 

przez nich usług finansowych kontrahenci 

centralni mają kluczowe znaczenia dla Unii 

jako całości, a w szczególności dla strefy 

euro. Znajduje to odzwierciedlenie w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 648/20128, które ustanawia 

zbiorcze rozwiązania nadzorcze w formie 

kolegiów, złożone z właściwych organów 

unijnych i krajowych, uwzględniając rolę 

Eurosystemu jako banku centralnego 

emisji euro.  

(6) Rozliczenia przez kontrahentów 

centralnych stały się coraz bardziej 

transgraniczne z natury oraz ważne 

systemowo. Z uwagi na ich 

zdywersyfikowane członkostwo oraz 

ogólnoeuropejski charakter świadczonych 

przez nich usług finansowych kontrahenci 

centralni mają kluczowe znaczenia dla Unii 

jako całości, a w szczególności dla strefy 

euro. Znajduje to odzwierciedlenie w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 648/20128, które ustanawia 

zbiorcze rozwiązania nadzorcze w formie 

kolegiów, złożone z właściwych organów 

unijnych i krajowych, uwzględniając rolę 

Eurosystemu jako banku centralnego 

emisji euro – waluty Unii Europejskiej. 

_________________ _________________ 

8 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z 

dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 

instrumentów pochodnych będących 

przedmiotem obrotu poza rynkiem 

regulowanym, kontrahentów centralnych i 

repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 

27.7.2012, s. 1). 

8 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z 

dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 

instrumentów pochodnych będących 

przedmiotem obrotu poza rynkiem 

regulowanym, kontrahentów centralnych i 

repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 

27.7.2012, s. 1). 

Or. es 

 

Poprawka  20 

Bernard Monot 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

(7) Aby rozwiązać te kwestie, 13 

czerwca 2017 r. Komisja Europejska 

przedstawiła projekt ustawodawczy mający 

na celu zapewnienie stabilności finansowej 

i bezpieczeństwa oraz solidności 

kontrahentów centralnych o znaczeniu 

systemowym dla rynków finansowych w 

(7) Aby rozwiązać te kwestie, 13 

czerwca 2017 r. Komisja Europejska 

przedstawiła projekt ustawodawczy mający 

na celu dążenie do zapewnienia stabilności 

finansowej i bezpieczeństwa oraz 

solidności kontrahentów centralnych o 

znaczeniu systemowym dla rynków 
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Unii. W celu zapewnienia, aby 

Eurosystemu jako bank centralny emisji 

euro mógł pełnić przewidzianą przez 

projekt ustawodawczy rolę ważne jest, aby 

posiadał on właściwe uprawnienia 

wynikające z Traktatu oraz Statutu ESBC.  

W szczególności, Eurosystem powinien 

posiadać uprawnienia regulacyjne do 

przyjmowania wiążących ocen oraz 

wymagania podjęcia działań zaradczych w 

bliskiej współpracy z innymi organami 

Unii. Dodatkowo, w razie potrzeby 

ochrony stabilności euro, EBC powinien 

posiadać uprawnienia regulacyjne do 

nakładania na kontrahentów centralnych 

zaangażowanych w rozliczenia znaczących 

kwot transakcji denominowanych w euro 

dodatkowych wymogów. 

finansowych w Unii. W celu zapewnienia, 

aby Europejski System Banków 

Centralnych mógł jednak pełnić wobec 

infrastruktury rynkowej rolę 

pożyczkodawcy ostatniej instancji, ważne 

jest, aby posiadał on właściwe 

uprawnienia. W szczególności, każdy z 

krajowych banków centralnych ESBC 

powinien posiadać uprawnienia 

regulacyjne do przyjmowania wiążących 

ocen oraz wymagania podjęcia działań 

zaradczych w bliskiej współpracy z innymi 

zainteresowanymi krajowymi bankami 

centralnymi. Dodatkowo, w razie potrzeby 

ochrony stabilności euro, krajowe banki 

centralne ESBC powinny posiadać 

uprawnienia regulacyjne do nakładania na 

kontrahentów centralnych 

zaangażowanych w rozliczenia znaczących 

kwot transakcji denominowanych w euro 

dodatkowych wymogów. 

Or. fr 

 

Poprawka  21 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

(7) Aby rozwiązać te kwestie, 13 

czerwca 2017 r. Komisja Europejska 

przedstawiła projekt ustawodawczy mający 

na celu zapewnienie stabilności finansowej 

i bezpieczeństwa oraz solidności 

kontrahentów centralnych o znaczeniu 

systemowym dla rynków finansowych w 

Unii. W celu zapewnienia, aby 

Eurosystemu jako bank centralny emisji 

euro mógł pełnić przewidzianą przez 

projekt ustawodawczy rolę ważne jest, aby 

posiadał on właściwe uprawnienia 

(7) Aby rozwiązać te kwestie, 13 

czerwca 2017 r. Komisja Europejska 

przedstawiła projekt ustawodawczy mający 

na celu zapewnienie stabilności finansowej 

i bezpieczeństwa oraz solidności 

kontrahentów centralnych o znaczeniu 

systemowym dla rynków finansowych w 

Unii. W celu zapewnienia, aby 

Eurosystemu jako bank centralny emisji 

euro mógł pełnić przewidzianą przez 

projekt ustawodawczy rolę ważne jest, aby 

posiadał on właściwe uprawnienia 
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wynikające z Traktatu oraz Statutu ESBC. 

W szczególności, Eurosystem powinien 

posiadać uprawnienia regulacyjne do 

przyjmowania wiążących ocen oraz 

wymagania podjęcia działań zaradczych w 

bliskiej współpracy z innymi organami 

Unii. Dodatkowo, w razie potrzeby 

ochrony stabilności euro, EBC powinien 

posiadać uprawnienia regulacyjne do 

nakładania na kontrahentów centralnych 

zaangażowanych w rozliczenia znaczących 

kwot transakcji denominowanych w euro 

dodatkowych wymogów. 

wynikające z Traktatu oraz Statutu ESBC. 

W szczególności, Eurosystem powinien 

posiadać uprawnienia regulacyjne do 

przyjmowania wiążących ocen oraz 

wymagania podjęcia działań zaradczych, z 

pełnym poszanowaniem uprawnień 

regulacyjnych przewidzianych w 

odnośnych aktach ustawodawczych Unii i 

w pełnej z nimi zgodności oraz w bliskiej 

współpracy z innymi organami Unii. 

Dodatkowo, w razie potrzeby ochrony 

stabilności euro, EBC powinien posiadać 

uprawnienia regulacyjne do nakładania na 

kontrahentów centralnych 

zaangażowanych w rozliczenia znaczących 

kwot transakcji denominowanych w euro 

dodatkowych specjalnych wymogów 

przewidzianych w odnośnych przepisach 

Unii związanych z uznawaniem przez 

Unię systemów rozliczeniowych 

ustanowionych w państwach trzecich. 

Or. en 

 

Poprawka  22 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

(7) Aby rozwiązać te kwestie, 13 

czerwca 2017 r. Komisja Europejska 

przedstawiła projekt ustawodawczy mający 

na celu zapewnienie stabilności finansowej 

i bezpieczeństwa oraz solidności 

kontrahentów centralnych o znaczeniu 

systemowym dla rynków finansowych w 

Unii. W celu zapewnienia, aby 

Eurosystemu jako bank centralny emisji 

euro mógł pełnić przewidzianą przez 

projekt ustawodawczy rolę ważne jest, aby 

posiadał on właściwe uprawnienia 

wynikające z Traktatu oraz Statutu ESBC. 

(7) Aby rozwiązać te kwestie, 13 

czerwca 2017 r. Komisja Europejska 

przedstawiła projekt ustawodawczy mający 

na celu zapewnienie stabilności finansowej 

i bezpieczeństwa oraz solidności 

kontrahentów centralnych o znaczeniu 

systemowym dla rynków finansowych w 

Unii. W celu zapewnienia, aby 

Eurosystemu jako bank centralny emisji 

euro mógł pełnić przewidzianą przez 

projekt ustawodawczy rolę ważne jest, aby 

posiadał on właściwe uprawnienia 

wynikające z Traktatu oraz Statutu ESBC. 
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W szczególności, Eurosystem powinien 

posiadać uprawnienia regulacyjne do 

przyjmowania wiążących ocen oraz 

wymagania podjęcia działań zaradczych w 

bliskiej współpracy z innymi organami 

Unii. Dodatkowo, w razie potrzeby 

ochrony stabilności euro, EBC powinien 

posiadać uprawnienia regulacyjne do 

nakładania na kontrahentów centralnych 

zaangażowanych w rozliczenia znaczących 

kwot transakcji denominowanych w euro 

dodatkowych wymogów. 

W szczególności, Eurosystem powinien 

posiadać uprawnienia regulacyjne do 

przyjmowania wiążących ocen oraz 

wymagania podjęcia działań zaradczych w 

bliskiej współpracy z innymi organami 

Unii. Dodatkowo, w razie potrzeby 

ochrony stabilności euro, EBC powinien 

posiadać uprawnienia regulacyjne do 

nakładania na kontrahentów centralnych 

zaangażowanych w rozliczenia znaczących 

kwot transakcji denominowanych w euro 

dodatkowych wymogów. Wymagania te 

powinny mieć na celu ochronę 

integralności jednolitego rynku i 

zapewniać pierwszeństwo prawa Unii i 

orzecznictwa Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości w nadzorze nad 

kontrahentami centralnymi z państw 

trzecich. 

Or. en 

 

Poprawka  23 

Miguel Viegas 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

(7) Aby rozwiązać te kwestie, 13 

czerwca 2017 r. Komisja Europejska 

przedstawiła projekt ustawodawczy mający 

na celu zapewnienie stabilności finansowej 

i bezpieczeństwa oraz solidności 

kontrahentów centralnych o znaczeniu 

systemowym dla rynków finansowych w 

Unii. W celu zapewnienia, aby 

Eurosystemu jako bank centralny emisji 

euro mógł pełnić przewidzianą przez 

projekt ustawodawczy rolę ważne jest, aby 

posiadał on właściwe uprawnienia 

wynikające z Traktatu oraz Statutu ESBC. 

W szczególności, Eurosystem powinien 

posiadać uprawnienia regulacyjne do 

(7) Aby rozwiązać te kwestie, 13 

czerwca 2017 r. Komisja Europejska 

przedstawiła projekt ustawodawczy mający 

na celu zapewnienie stabilności finansowej 

i bezpieczeństwa oraz solidności 

kontrahentów centralnych o znaczeniu 

systemowym dla rynków finansowych w 

Unii. W celu zapewnienia, aby 

Eurosystemu jako bank centralny emisji 

euro mógł pełnić przewidzianą przez 

projekt ustawodawczy rolę ważne jest, aby 

posiadał on właściwe uprawnienia 

wynikające z Traktatu oraz Statutu ESBC. 

W szczególności, Eurosystem powinien 

posiadać uprawnienia regulacyjne do 
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przyjmowania wiążących ocen oraz 

wymagania podjęcia działań zaradczych w 

bliskiej współpracy z innymi organami 

Unii. Dodatkowo, w razie potrzeby 

ochrony stabilności euro, EBC powinien 

posiadać uprawnienia regulacyjne do 

nakładania na kontrahentów centralnych 

zaangażowanych w rozliczenia znaczących 

kwot transakcji denominowanych w euro 

dodatkowych wymogów. 

przyjmowania wiążących ocen oraz 

wymagania podjęcia działań zaradczych w 

bliskiej współpracy z innymi organami 

Unii. Dodatkowo, w razie potrzeby 

ochrony stabilności euro, EBC powinien 

posiadać uprawnienia regulacyjne do 

nakładania na kontrahentów centralnych 

zaangażowanych w rozliczenia znaczących 

kwot transakcji denominowanych w euro 

dodatkowych wymogów, w oparciu o 

zasadę, zgodnie z którą nie należy 

wykorzystywać funduszy publicznych do 

rozwiązywania problemu instytucji zbyt 

dużych, by upaść. 

Or. pt 

Poprawka  24 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 7 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

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 społecznych 

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 tego 
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rodzaju konsultacji społecznych i 

konsultacji z zainteresowanymi 

podmiotami Komisji, Parlamentowi i 

Radzie oraz do ich opublikowania; 

Or. en 

 

Poprawka  25 

Bernard Monot 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

(8) Art. 22 Statutu ESBC jest częścią 

Rozdziału IV, pt. „Funkcje monetarne i 

operacje wykonywane przez ESBC”. 

Zadania w nim powierzone powinny zatem 

być wykorzystywane wyłącznie na 

potrzeby polityki pieniężnej. 

(8) Artykuł 22 Statutu ESBC jest 

częścią Rozdziału IV, pt. „Funkcje 

monetarne i operacje wykonywane przez 

ESBC”. Jako że nowe zadania w nim 

powierzone nie będą wykorzystywane 

wyłącznie na potrzeby polityki pieniężnej, 

Rozdział IV otrzymuje tytuł „Funkcje 

pełnione przez ESBC”. 

Or. fr 

 

Poprawka  26 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

(8) Art. 22 Statutu ESBC jest częścią 

Rozdziału IV, pt. „Funkcje monetarne i 

operacje wykonywane przez ESBC”. 

Zadania w nim powierzone powinny zatem 

być wykorzystywane wyłącznie na 

potrzeby polityki pieniężnej. 

(8) Art. 22 Statutu ESBC jest częścią 

Rozdziału IV, pt. „Funkcje monetarne i 

operacje wykonywane przez ESBC”. 

Zadania w nim powierzone powinny zatem 

być wykorzystywane wyłącznie na 

potrzeby polityki pieniężnej. Zadania te 

powinny dotyczyć obszarów, które mają 
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znaczenie dla prowadzenia polityki 

pieniężnej, i ograniczać się do wymogów 

pozwalających monitorować działania 

systemu rozliczeniowego, takich jak 

wymogi dotyczące sprawozdawczości lub 

wymogi istotne dla oceny ryzyka i 

odporności systemu na niekorzystne 

warunki rynkowe. Mogą również 

obejmować specjalne wymogi, które w 

pełni respektują unijne akty 

ustawodawcze i są z nimi całkowicie 

zgodne, 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 nałożonych 

na podstawie środków tymczasowych 

związanych z systemowym ryzykiem 

płynności, w szczególności w celu 

ułatwienia transmisji polityki pieniężnej 

oraz sprawnego funkcjonowania 

systemów płatniczych. 

Or. en 

 

Poprawka  27 

Sander Loones 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

(8) Art. 22 Statutu ESBC jest częścią 

Rozdziału IV, pt. „Funkcje monetarne i 

operacje wykonywane przez ESBC”. 

Zadania w nim powierzone powinny zatem 

być wykorzystywane wyłącznie na 

potrzeby polityki pieniężnej. 

(8) Art. 22 Statutu ESBC jest częścią 

Rozdziału IV, pt. „Funkcje monetarne i 

operacje wykonywane przez ESBC”. 

Zadania w nim powierzone powinny zatem 

być wykorzystywane wyłącznie na 

potrzeby polityki pieniężnej i powinny 
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ograniczać się do zadań określonych w 

aktach ustawodawczych przyjętych przez 

Parlament Europejski i Radę, a także w 

środkach przyjętych na podstawie takich 

aktów. 

Or. en 

 

Poprawka  28 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

 (8a) Nowe uprawnienia powierzone 

EBC dotyczące systemów rozliczeń 

instrumentów finansowych na mocy art. 

22 Statutu ESBC powinny być 

wykonywane równolegle z uprawnieniami 

innych instytucji, agencji i organów 

unijnych na podstawie przepisów 

dotyczących ustanowienia lub 

funkcjonowania rynku wewnętrznego 

przewidzianych w części III TFUE, 

łącznie z uprawnieniami wynikającymi z 

aktów przyjętych przez Komisję lub Radę 

w ramach przyznanych im kompetencji. W 

związku z tym, aby zagwarantować 

poszanowanie odnośnych uprawnień 

poszczególnych podmiotów i uniknąć 

równoległych lub sprzecznych przepisów i 

niespójności decyzji podejmowanych przez 

różne instytucje i agencje Unii, 

uprawnienia przyznane na mocy art. 22 

Statutu ESBC powinny być wykonywane 

wyłącznie w sposób zapewniający pełne 

poszanowanie ogólnych ram prawnych 

rynku wewnętrznego ustanowionych przez 

współprawodawców i odpowiednie 

instytucje Unii i w pełni spójny z tymi 

ramami, obejmującymi uprawnienia 

regulacyjne przewidziane w odpowiednich 
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aktach ustawodawczych Unii, a także w 

aktach przyjętych przez Komisję lub przez 

Radę zgodnie z powierzonymi im 

uprawnieniami. Należy ustanowić 

odpowiednie i kontrolowalne mechanizmy 

współpracy, aby zapobiec takim 

potencjalnym sprzecznościom i 

niespójnościom. W tym celu należy 

opracować specjalny instrument 

międzyinstytucjonalny. 

Or. en 

 

Poprawka  29 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Charles Goerens, Lieve Wierinck 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

 (8a) Nowe uprawnienia EBC dotyczące 

systemów rozliczeń instrumentów 

finansowych na mocy art. 22 Statutu 

ESBC powinny być wykonywane 

równolegle z kompetencjami 

regulacyjnymi innych instytucji, agencji i 

organów unijnych na podstawie przepisów 

dotyczących ustanowienia lub 

funkcjonowania rynku wewnętrznego 

przewidzianych w części III TFUE, 

łącznie z kompetencjami wynikającymi z 

aktów przyjętych przez Komisję lub przez 

Radę zgodnie z powierzonymi im 

uprawnieniami, i nie powinny naruszać 

tych kompetencji. W związku z tym, aby 

zapewnić poszanowanie odnośnych 

uprawnień poszczególnych podmiotów 

oraz uniknąć sprzecznych przepisów i 

niespójności decyzji podejmowanych przez 

różne instytucje i agencje unijne, 

uprawnienia przyznane na mocy art. 22 

Statutu ESBC powinny być wykonywane 

wyłącznie w sposób zapewniający pełne 

poszanowanie ogólnych ram prawnych 
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rynku wewnętrznego ustanowionych przez 

współprawodawców i odpowiednie 

instytucje Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  30 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

 (8a) Nowe uprawnienia EBC dotyczące 

systemów rozliczeń instrumentów 

finansowych na mocy art. 22 Statutu 

ESBC będą wykonywane równolegle z 

uprawnieniami innych instytucji, agencji i 

organów unijnych na podstawie przepisów 

dotyczących ustanowienia lub 

funkcjonowania rynku wewnętrznego 

przewidzianych w części III TFUE, 

łącznie z uprawnieniami wynikającymi z 

aktów przyjętych przez Komisję lub przez 

Radę zgodnie z powierzonymi im 

uprawnieniami. W związku z tym, aby 

zapewnić poszanowanie odnośnych 

uprawnień poszczególnych podmiotów 

oraz uniknąć sprzecznych przepisów i 

niespójności decyzji podejmowanych przez 

różne instytucje i agencje unijne, 

uprawnienia przyznane na mocy art. 22 

Statutu ESBC powinny być wykonywane z 

należytym uwzględnieniem ogólnych ram 

prawnych rynku wewnętrznego 

ustanowionych przez współprawodawców 

oraz odpowiednie instytucje unijne. 

Or. en 

 

Poprawka  31 

Sander Loones 
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Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

 (8a) Uprawnienia przyznane na mocy 

art. 22 Statutu ESBC powinny być 

wykonywane wyłącznie w sposób 

zapewniający pełne poszanowanie aktów 

ustawodawczych przyjętych przez 

Parlament Europejski i Radę, a także 

środków przyjętych na podstawie takich 

aktów. 

Or. en 

 

Poprawka  32 

Bernard Monot 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

(9) Z powyższych powodów należy 

przyznać EBC kompetencje regulacyjne w 

odniesieniu do systemów rozliczeń, a w 

szczególności w odniesieniu do 

kontrahentów centralnych, poprzez zmianę 

art. 22 Statutu ESBC, 

(9) Z powyższych powodów należy 

przyznać krajowym bankom centralnym 

ESBC kompetencje regulacyjne w 

odniesieniu do systemów rozliczeń, a w 

szczególności w odniesieniu do 

kontrahentów centralnych, poprzez zmianę 

art. 22 Statutu ESBC, 

Or. fr 

 

Poprawka  33 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 9 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank Poprawka 
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Centralny 

 (9a) W odniesieniu do nowych 

obowiązków i zadań EBC powinien 

zapewnić pełną przejrzystość i 

rozliczalność wobec Parlamentu; EBC 

opracuje specjalny rozdział w 

sprawozdaniu rocznym poświęcony 

wykonywaniu tych szczególnych 

uprawnień, a także powinien publikować 

swoje decyzje, zalecenia i opinie dotyczące 

rozporządzeń przyjętych na mocy art. 22. 

Or. en 

 

Poprawka  34 

Bernard Monot 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 9 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

 (9a) Ponowne rozpatrzenie Statutu 

ESBC pozwala ponadto przypomnieć, że 

EBC i krajowe banki centralne ESBC co 

do istoty nie różnią się od amerykańskiej 

Rezerwy Federalnej, Banku Japonii, 

Banku Chin i innych: poza 

zadeklarowanym celem stabilności 

walutowej EBC i krajowe banki centralne 

ESBC stawiają sobie inne, równie ważne, 

zadanie zapewnienia konwergencji na 

rzecz pełnego zatrudnienia i utrzymania 

wzrostu działalności gospodarczej na 

optymalnym poziomie. 

Or. fr 

 

Poprawka  35 

Bernard Monot 

 

Wniosek dotyczący decyzji 
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Motyw 9 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

 (9b) Te działania na rzecz pełnego 

zatrudnienia i wzrostu gospodarczego 

krajowe banki centralne muszą oczywiście 

dokładnie koordynować z demokratycznie 

wybranymi organami krajowymi. 

Or. fr 

 

Poprawka  36 

Bernard Monot 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 9 c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

 (9c) Krajowe banki centralne uzgodnią 

w szczególności z demokratycznie 

wybranymi organami krajowymi danego 

państwa członkowskiego optymalny 

sposób prowadzenia operacji wykupu i 

sterylizacji krajowego długu publicznego, 

aby pozwolić państwom członkowskim 

wydostać się z pułapki długu, która została 

sztucznie stworzona i w kolejnych latach 

coraz bardziej się zamykała. 

Or. fr 

 

Poprawka  37 

Jörg Meuthen 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 

Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 

Artykuł 22 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank Poprawka 
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Centralny 

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. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie obecnego brzmienia art. 22 Statutu ESBC. 

 

Poprawka  38 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 

Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 

Artykuł 22 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

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 w pełni 
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respektuje akty ustawodawcze przyjęte 

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 

niekorzystne warunki rynkowe. 

 Wymogi takie mogą również obejmować 

szczególne wymogi 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 

 

Poprawka  39 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 

Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 

Artykuł 22 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

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 

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. 



 

PE622.113v02-00 26/31 AM\1155807PL.docx 

PL 

krajami. 

 Aby osiągnąć cele ESBC i wykonywać 

swoje zadania związane z funkcjami 

monetarnymi i operacjami wykonywanymi 

przez ESBC, EBC może uchwalać 

rozporządzenia dotyczące systemów 

rozliczeń instrumentów finansowych w 

obrębie Unii i z innymi państwami, pod 

warunkiem że odbywa się to z należytym 

uwzględnieniem aktów ustawodawczych 

przyjętych przez Parlament Europejski i 

Radę w tej dziedzinie oraz środków 

przyjętych na mocy tych aktów. 

 (Poprawka jest wprowadzona do tekstu 

zaproponowanego przez Europejski Bank 

Centralny). 

Or. en 

 

Poprawka  40 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 

Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 

Artykuł 22 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

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 i z państwami trzecimi, pod 

warunkiem że odbywa się to w sposób, 

który w pełni respektuje akty 
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ustawodawcze przyjęte przez prawodawcę 

unijnego w tej dziedzinie, środki przyjęte 

na mocy takich aktów, a także 

orzecznictwo Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości. 

Or. en 

 

Poprawka  41 

Sander Loones 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 

Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 

Artykuł 22 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

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 i z państwami trzecimi, pod 

warunkiem że nie rozszerza to uprawnień 

powierzonych mu na podstawie aktów 

ustawodawczych przyjętych przez 

Parlament Europejski i Radę w tej 

dziedzinie i środków przyjętych na mocy 

takich aktów. 

Or. en 

 

Poprawka  42 

Jonás Fernández 
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Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 

Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank 

Artykuł 22 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

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. 

W trosce o zagwarantowanie stabilności 

finansowej EBC i krajowe banki centralne 

mogą dostarczać instrumenty, a EBC może 

uchwalać rozporządzenia w celu 

zapewnienia skuteczności, rzetelności i 

wypłacalności systemów rozliczeń i 

płatności, w tym systemów rozliczeń 

papierów wartościowych i instrumentów 

finansowych w obrębie Unii i z innymi 

krajami. 

Or. es 

Poprawka  43 

Bernard Monot 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 

Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 

Artykuł 22 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

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 oraz uchwalać 

rozporządzenia w celu zapewnienia 

skuteczności i rzetelności systemów 

rozliczeń i płatności oraz systemów 

rozliczeń instrumentów finansowych w 

ramach Unii i z innymi krajami. Poza 

stabilnością walutową krajowe banki 

centralne mają za zadanie przyczyniać się 

do konwergencji gospodarki ich państwa 

członkowskiego z myślą o pełnym 

zatrudnieniu oraz do zapewnienia 

optymalnego wzrostu gospodarczego. Te 

działania krajowych banków centralnych 

należy oczywiście dokładnie koordynować 

z demokratycznie wybranymi władzami 
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danego państwa członkowskiego. 

Or. fr 

Poprawka  44 

Charles Goerens, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Thierry Cornillet, Lieve 

Wierinck 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 

Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 

Artykuł 22 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

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 oraz 

systemów rozliczeń instrumentów 

finansowych 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 i z państwami 

trzecimi, pod warunkiem że odbywa się to 

w sposób, który w pełni uznaje akty 

ustawodawcze przyjęte przez Parlament 

Europejski i Radę w tej dziedzinie oraz 

środki przyjęte na mocy tych aktów. 

Or. en 

 

Poprawka  45 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 

Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 

Artykuł 22 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank Poprawka 
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Centralny 

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 oraz 

systemów rozliczeń instrumentów 

finansowych związanych z celem funkcji 

monetarnych i operacji wykonywanych 

przez ESBC w ramach Unii i z innymi 

krajami. 

 (Poprawkę wprowadzono do tekstu 

zaproponowanego przez Europejski Bank 

Centralny). 

Or. en 

 

Poprawka  46 

Jörg Meuthen 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 

Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 

Artykuł 22 – ustęp 1a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

 W celu ograniczenia do minimum 

narażenia na ryzyko nieodłącznie 

związane z systemem płatniczym EBC 

żąda od uczestników odpowiedniego 

zabezpieczenia. 

Or. en 

 

Poprawka  47 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 

Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 

Article 22 – ustęp 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

 Europejski Bank Centralny regularnie 

informuje prawodawcę unijnego o 

wszystkich decyzjach i rozporządzeniach 

uchwalanych w związku z art. 22. 

Or. en 

 

Poprawka  48 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Europejski Bank 

Centralny 

Poprawka 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie 

dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej”. 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z 

dniem zakończenia członkostwa 

Zjednoczonego Królestwa. 

Or. en 

 


