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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu.) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie środków strukturalnych zwiększających odporność instytucji kredytowych UE 

(COM(2014)0043 – C7-0024/2014 – 2014/0020(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2014)0043), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C7-0024/2014), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 

9 kwietnia 2014 r.1, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2014 r.2, 

– uwzględniając art.59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0000/2014), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji, a także parlamentom narodowym. 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Od momentu przedstawienia 

propozycji przez grupę ekspertów 

wysokiego szczebla Unia przyjęła wiele 

                                                 
1 Dz.U. C 451 z 16.12.2014, s. 45. 
2 Dz.U. C 271 z 19.8.2014, s. 87. 
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aktów prawnych (między innymi EMIR, 

MIFID2, CRR, CRD4, DGS i BRRD) 

mających na celu rozwiązanie takich 

problemów jak ryzyko systemowe, zbyt 

niskie wymogi kapitałowe, konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa deponentom 

oraz brak możliwości restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji bez 

zaangażowania publicznych środków 

finansowych. W wyniku tych nowych 

przepisów oraz nowych struktur nadzoru 

sytuacja uległa zmianie, a jednolity zbiór 

przepisów w obszarze bankowości stworzył 

nową podstawę dla rynków finansowych w 

Unii, ułatwiając tworzenie jednolitego 

rynku finansowego i sprawnie 

funkcjonującej unii rynków kapitałowych. 

Or. en 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Wdrażany obecnie program reformy 

regulacyjnej sektora bankowego znacząco 

zwiększy odporność zarówno 

poszczególnych banków, jak i całego 

sektora bankowego. Pomimo to, pewna 

liczba największych i najbardziej 

złożonych unijnych grup bankowych nadal 

pozostaje zbyt duża, by upaść i 

jednocześnie zbyt duża, aby można je było 

uratować, oraz zbyt złożona z punktu 

widzenia zarządzania, nadzoru, a także 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji. Reforma strukturalna stanowi 

zatem ważne uzupełnienie pozostałych 

inicjatyw i środków regulacyjnych, 

ponieważ umożliwia bardziej bezpośrednie 

zajęcie się problemami złożonych struktur 

wewnątrzgrupowych, dotacji udzielanych 

wewnątrz grupy i zachęt do podejmowania 

(4) Wdrażany obecnie program reformy 

regulacyjnej sektora bankowego znacząco 

zwiększy odporność zarówno 

poszczególnych banków, jak i całego 

sektora bankowego. Pomimo to, pewna 

liczba największych i najbardziej 

złożonych unijnych grup bankowych nadal 

pozostaje zbyt duża, by upaść i 

jednocześnie zbyt duża, aby można je było 

uratować, oraz zbyt złożona z punktu 

widzenia zarządzania, nadzoru, a także 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji. Reforma strukturalna, 

dotycząca ryzyk systemowych 

nieprzewidzianych i nieuwzględnionych w 

innych aktach prawnych oraz możliwości 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji instytucji, stanowi zatem ważne 

uzupełnienie pozostałych inicjatyw i 
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nadmiernego ryzyka. Szereg państw 

członkowskich już przyjęło środki w celu 

wprowadzenia reform strukturalnych 

swoich systemów bankowych albo 

rozważa ich przyjęcie. 

środków regulacyjnych, ponieważ 

umożliwia bardziej bezpośrednie zajęcie 

się problemami złożonych struktur 

wewnątrzgrupowych, dotacji udzielanych 

wewnątrz grupy i zachęt do podejmowania 

nadmiernego ryzyka. Szereg państw 

członkowskich już przyjęło środki w celu 

wprowadzenia reform strukturalnych 

swoich systemów bankowych albo 

rozważa ich przyjęcie. 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Harmonizacja na poziomie unijnym 

może zapewnić podleganie przez unijne 

grupy bankowe działające w kilku 

państwach członkowskich wspólnym 

ramom regulującym wymogi strukturalne, 

co pozwoli uniknąć zakłóceń konkurencji, 

zmniejszy złożoność regulacji, zapobiegnie 

nieuzasadnionym kosztom przestrzegania 

przepisów w przypadku działalności 

transgranicznej, wesprze dalszą integrację 

rynku w Unii oraz przyczyni się do 

wyeliminowania arbitrażu regulacyjnego. 

(9) Harmonizacja na poziomie unijnym 

może zapewnić podleganie przez unijne 

grupy bankowe działające w kilku 

państwach członkowskich wspólnym 

ramom regulującym wymogi strukturalne, 

co pozwoli uniknąć zakłóceń konkurencji, 

zmniejszy złożoność regulacji, zapobiegnie 

nieuzasadnionym kosztom przestrzegania 

przepisów w przypadku działalności 

transgranicznej, wesprze dalszą integrację 

rynku w Unii oraz przyczyni się do 

wyeliminowania arbitrażu regulacyjnego. 

W przypadku pojawienia się zagrożeń 

systemowych należy im zaradzić w ten 

sam sposób i w oparciu o takie same 

kryteria w całej Unii, tak by zapewnić 

każdej instytucji możliwość 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji bez stwarzania zagrożenia dla 

stabilności rynków finansowych w Unii. 

Or. en 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Zgodne z celami dotyczącymi 

przyczynienia się do funkcjonowania 

rynku wewnętrznego, należy umożliwić 

przyznanie na rzecz instytucji kredytowej 

odstępstwa od przepisów dotyczących 

wyodrębnienia niektórych rodzajów 

działalności handlowej w przypadku, gdy 

państwo członkowskie przyjęło przed 

dniem 29 stycznia 2014 r. krajowe prawo 

pierwotne (w tym przyjęte później prawo 

wtórne) zakazujące instytucjom 

kredytowym, które przyjmują depozyty od 

osób fizycznych oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP), dokonywania 
inwestycji na własny rachunek i 

utrzymywania aktywów przeznaczonych 

do obrotu. Państwo członkowskie powinno 

mieć w związku z tym prawo do zwrócenia 

się do Komisji z wnioskiem o udzielenie 

odstępstwa od przepisów dotyczących 

wyodrębnienia niektórych rodzajów 

działalności handlowej wobec instytucji 

kredytowej, która podlega prawu 

krajowemu zgodnemu z tymi przepisami. 

Pozwoliłoby to państwom członkowskim, 

które posiadają już istniejące prawo 

pierwotne zapewniające skutki 

równoważne i zgodne z niniejszym 

rozporządzeniem, uniknąć konieczności 

dostosowania obowiązujących, 

skutecznych przepisów. Aby wpływ tych 

przepisów krajowych oraz późniejszych 

środków wykonawczych nie zagrażał 

celowi rynku wewnętrznego lub jego 

funkcjonowaniu, cele tego prawa 

krajowego i powiązanych z nim rozwiązań 

nadzorczych i wykonawczych muszą być w 

stanie zapewnić przestrzeganie przez 
instytucje kredytowe, które przyjmują 

kwalifikujące się depozyty od osób 

fizycznych i od MŚP, prawnie wiążących 

(10) Zgodne z celami dotyczącymi 

przyczynienia się do funkcjonowania 

rynku wewnętrznego, należy zapewnić 

podstawowej instytucji kredytowej, która 

nie dokonuje inwestycji na własny 

rachunek ani nie utrzymuje aktywów 

przeznaczonych do obrotu, oraz każdej 

podstawowej instytucji kredytowej w 

ramach grupy spółek, która jest prawnie 

odrębna od podmiotów grupy 

angażujących się w regulowaną 

działalność polegającą na dokonywaniu 

inwestycji na własny rachunek lub 

utrzymujących aktywa przeznaczone do 

obrotu, i która spełnia również określone 

inne warunki, możliwość wyłączenia z 

procedury oceny przewidzianej w 

niniejszym rozporządzeniu. Oprócz 

stworzenia „bezpiecznej przystani” dla 

instytucji, które podejmują odpowiednie 

kroki w celu osiągnięcia celów niniejszego 

rozporządzenia, pozwoliłoby to 

instytucjom w państwach członkowskich, 

które posiadają już istniejące prawo 

pierwotne zapewniające skutki 

równoważne i zgodne z niniejszym 

rozporządzeniem, uniknąć kolejnej oceny 

oraz konieczności spełnienia kolejnego 

wymogu w celu wyodrębnienia 

działalności. Państwo członkowskie, które 

uważa, że jego sektor bankowy i instytucje 

kredytowe znajdujące się na jego 

terytorium i podlegające jego właściwym 

organom są tak duże w porównaniu z 

gospodarką tego państwa członkowskiego, 

że klienci detaliczni i deponenci byliby – z 

powodu udziału działalności handlowej i 

działalności animatora rynku w całym 

sektorze finansowym tego państwa – 

narażeni na poważne zagrożenia w 

przypadku braku zapewnienia 
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wymogów, które są równoważne i zgodne 

z przepisami określonymi w niniejszym 

rozporządzeniu. Właściwy organ 

nadzorujący instytucję kredytową 

podlegającą prawu krajowemu, o którym 

mowa, powinien przedstawić opinię, która 

zostanie załączona do wniosku o 

udzielenie odstępstwa. 

publicznego wsparcia finansowego dla 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji, miałoby tym samym możliwość 

przyjęcia na szczeblu krajowym 

prawodawstwa w celu wyodrębnienia tego 

rodzaju działalności w sposób zgodny z 
niniejszym rozporządzeniem. Właściwy 

organ nadzorujący daną instytucję 

kredytową powinien mieć za zadanie 

sprawdzenie, czy warunki wyłączenia 

zostały spełnione. 

Or. en 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Niniejsze rozporządzenie ma na celu 

ograniczenie następujących problemów: 

podejmowania nadmiernego ryzyka, 

niekontrolowanego wzrostu sumy 

bilansowej, trudności z restrukturyzacją i 

uporządkowaną likwidacją oraz z 

monitorowaniem, konfliktów interesów, 

zakłóceń konkurencji oraz niewłaściwej 

alokacji kapitału. Ma ono również na celu 

ochronę instytucji, które prowadzą 

działalność wartą objęcia jej publiczną 

siecią bezpieczeństwa, przed stratami netto 

ponoszonymi w wyniku innego rodzaju 

działalności. Niezbędne przepisy powinny 

zatem przyczyniać się do tego, aby banki 

ponownie skupiły się na swojej 

podstawowej funkcji, którą jest działalność 

na rzecz gospodarki realnej, i powinny 

zapobiegać alokacji nadmiernej ilości 

kapitału banków na cele działalności 

handlowej, kosztem akcji kredytowej na 

rzecz gospodarki niefinansowej. 

(12) Niniejsze rozporządzenie ma na celu 

ograniczenie następujących problemów: 

podejmowania nadmiernego ryzyka, 

niekontrolowanego wzrostu sumy 

bilansowej, trudności z restrukturyzacją i 

uporządkowaną likwidacją oraz z 

monitorowaniem, konfliktów interesów, 

zakłóceń konkurencji oraz niewłaściwej 

alokacji kapitału. Ma ono również na celu 

ochronę instytucji, które prowadzą 

działalność wartą objęcia jej publiczną 

siecią bezpieczeństwa, przed stratami netto 

ponoszonymi w wyniku innego rodzaju 

działalności. Niezbędne przepisy powinny 

zatem, w stosownych przypadkach, 

przyczyniać się do tego, aby banki 

ponownie skupiły się na swojej 

podstawowej funkcji, którą jest działalność 

na rzecz gospodarki realnej, i powinny 

zapobiegać alokacji nadmiernej ilości 

kapitału banków na cele działalności 

handlowej, kosztem akcji kredytowej na 

rzecz gospodarki niefinansowej. 

Or. en 
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Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Aby podmioty podlegające zakazowi 

handlu na własny rachunek mogły w 

dalszym ciągu przyczyniać się do 

finansowania gospodarki, należy zezwolić 

im na inwestowanie w pewną ograniczoną 

liczbę funduszy. Wykaz tych funduszy 

powinien mieć wyczerpujący i zamknięty 

charakter i powinien obejmować 
niestosujące dźwigni finansowej 

alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI) 

typu zamkniętego, europejskie fundusze 

venture capital, europejskie fundusze na 

rzecz przedsiębiorczości społecznej i 

europejskie długoterminowe fundusze 

inwestycyjne. Aby zapobiec ryzyku dla 

prawidłowego funkcjonowania i dobrej 

kondycji finansowej inwestujących 

instytucji kredytowych, niestosujące 

dźwigni finansowej AFI typu zamkniętego, 

w które instytucje kredytowe nadal mogą 

inwestować, muszą być kierowane przez 

zarządzających AFI posiadających 

zezwolenie i podlegających nadzorowi 

zgodnie z odpowiednimi przepisami 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/61/UE26  i muszą posiadać 

siedzibę na terytorium Unii lub – jeżeli nie 

posiadają siedziby w Unii – muszą być 

wprowadzane do obrotu w Unii zgodnie z 

przepisami tej dyrektywy. 

(17) Aby podmioty podlegające zakazowi 

handlu na własny rachunek mogły w 

dalszym ciągu przyczyniać się do 

finansowania gospodarki, należy zezwolić 

im na inwestowanie w niektóre fundusze. 

Fundusze te powinny obejmować UCITS, 

inne fundusze oferowane inwestorom 

detalicznym, niestosujące dźwigni 

finansowej alternatywne fundusze 

inwestycyjne (AFI) typu zamkniętego, 

europejskie fundusze venture capital, 

europejskie fundusze na rzecz 

przedsiębiorczości społecznej i europejskie 

długoterminowe fundusze inwestycyjne. 

Aby zapobiec ryzyku dla prawidłowego 

funkcjonowania i dobrej kondycji 

finansowej inwestujących instytucji 

kredytowych, niestosujące dźwigni 

finansowej AFI typu zamkniętego, w które 

instytucje kredytowe nadal mogą 

inwestować, muszą być kierowane przez 

zarządzających AFI posiadających 

zezwolenie i podlegających nadzorowi 

zgodnie z odpowiednimi przepisami 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/61/UE26.  

__________________ __________________ 

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. 

w sprawie zarządzających alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi i zmiany 

dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz 

rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 

1095/2010. 

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. 

w sprawie zarządzających alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi i zmiany 

dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz 

rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 

1095/2010. 
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Or. en 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Jeżeli przy dokonywaniu oceny 

działalności handlowej właściwy organ 

stwierdza, że działalność ta przekracza 

niektóre wskaźniki dotyczące względnej 

wielkości, dźwigni finansowej, złożoności, 

rentowność, związanego z nią ryzyka 

rynkowego oraz wzajemnych powiązań z 

innymi podmiotami, właściwy organ 

powinien nakazać jej wyodrębnienie z 

podstawowej instytucji kredytowej, chyba 

że podstawowa instytucja kredytowa jest w 

stanie wykazać w sposób zadowalający 

właściwemu organowi, że ta działalność 

handlowa nie stanowi zagrożenia dla 

stabilności finansowej podstawowej 

instytucji kredytowej ani dla całego 

systemu finansowego Unii. 

(23) Jeżeli przy dokonywaniu oceny 

działalności handlowej właściwy organ 

stwierdzi, że działalność ta przekracza 

niektóre wskaźniki dotyczące względnej 

wielkości, dźwigni finansowej, złożoności, 

rentowność, związanego z nią ryzyka 

rynkowego oraz wzajemnych powiązań z 

innymi podmiotami, a ponadto uzna, że 

istnieje zagrożenie dla stabilności 

finansowej podstawowej instytucji 

kredytowej albo dla całego systemu 

finansowego Unii lub jego części, biorąc 

pod uwagę cele niniejszego 

rozporządzenia, ten właściwy organ 

powinien nakazać jej wyodrębnienie z 

podstawowej instytucji kredytowej, chyba 

że podstawowa instytucja kredytowa jest w 

stanie wykazać w sposób zadowalający 

właściwemu organowi, że ta działalność 

handlowa nie stanowi zagrożenia dla 

stabilności finansowej podstawowej 

instytucji kredytowej ani dla całego 

systemu finansowego Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (24a) Z drugiej strony działalność 

animatora rynku stanowi niezbędny 

składnik dobrze funkcjonującego rynku 
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obligacji korporacyjnych i innych 

instrumentów dłużnych, gdyż jedną z 

głównych zalet inwestowania w takie 

obligacje jest możliwość obracania nimi 

na rynku oraz fakt, że są one płynnymi 

instrumentami, odpowiednimi dla 

szerokiego grona inwestorów. 

Prowadzona przez banki działalność 

animatora rynku wspiera tworzenie 

płynności w Unii, zatem aby stworzyć 

efektywną unię rynków kapitałowych oraz 

rozwinąć i usprawnić rynki obligacji, 

konieczne jest zapewnienie równowagi 

między dostarczaniem płynności przez 

banki jako animatorów rynku oraz 

względami stabilności finansowej 

związanymi z działalnością handlową 

banków. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niektóre elementy działalności handlowej banków są niezbędne dla unii rynków 

kapitałowych, gdyż finansowanie gospodarki realnej pochodzi między innymi z rynków 

papierów wartościowych. Należy wziąć to pod uwagę w refleksjach na temat reformy 

strukturalnej banków. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (24b) Uregulowania, które mają na celu 

zapobieżenie podejmowaniu nadmiernego 

ryzyka związanego z działalnością 

handlową, powinny wziąć pod uwagę 

rzeczywiste ryzyko podejmowane przez 

banki w ramach działalności handlowej i 

zachęcić banki do zmniejszenia ekspozycji 

na ryzyko związane z działalnością 

handlową lub do zwiększenia uznanego 

kapitału w celu zapewnienia zgodności z 

przepisami. Najskuteczniejszym sposobem 
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pomiaru skali działalności handlowej 

banków są ostrożnościowe metody 

pomiaru ekspozycji na ryzyko określone w 

rozporządzeniu (UE) nr 575/2013, gdyż w 

porównaniu z innymi metodami lepiej 

odzwierciedlają rzeczywiste ryzyko danych 

pozycji, a także są jasno określone i 

kontrolowane przez system nadzoru. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wniosek Komisji zakłada pomiar skali działalności handlowej banków za pomocą metod 

księgowych. Jako że standardy i praktyki rachunkowości są różne w poszczególnych częściach 

Unii Europejskiej, a banki mogą dość swobodnie określać sposób klasyfikacji aktywów 

przeznaczonych do obrotu, bardziej odpowiednim rozwiązaniem jest wykorzystanie metod 

ostrożnościowych do pomiaru działalności handlowej banków. Zapewni to również 

dokładniejszy pomiar rzeczywistego ryzyka, jakie podejmują banki w ramach działalności 

handlowej, a także zachęci banki do odpowiedniego podejmowania ryzyka i zarządzania nim. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) W celu zapewnienia faktycznego 

wyodrębnienia w kategoriach prawnych, 

gospodarczych, zarządczych i 

operacyjnych, podstawowe instytucje 

kredytowe i jednostki handlowe powinny 

spełniać wymogi dotyczące kapitału, 

płynności i dużych ekspozycji na zasadzie 

funkcjonalnych podgrup. Powinny one 

posiadać silne, niezależne struktury ładu 

korporacyjnego i odrębne organy 

zarządzające. 

(26) W celu zapewnienia – w razie 

konieczności i na podstawie decyzji 

właściwych organów – faktycznego 

wyodrębnienia w kategoriach prawnych, 

gospodarczych, zarządczych i 

operacyjnych, podstawowe instytucje 

kredytowe i jednostki handlowe powinny 

spełniać wymogi dotyczące kapitału, 

płynności i dużych ekspozycji na zasadzie 

funkcjonalnych podgrup. Powinny one 

posiadać silne, niezależne struktury ładu 

korporacyjnego i odrębne organy 

zarządzające. 

Or. en 
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Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Grupy, które kwalifikują się jako 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 

spółdzielnie, instytucje oszczędnościowe 

lub podobne, mają szczególne struktury 

własnościowe i modele działalności 

gospodarczej. Zastosowanie wobec nich 

pewnych przepisów dotyczących 

wyodrębnienia może wymagać daleko 

idących ingerencji w strukturę 

organizacyjną tych podmiotów, których 

koszty mogą być niewspółmierne w 

stosunku do korzyści. W zakresie, w 

którym grupy te są objęte zakresem 

obowiązywania rozporządzenia, właściwy 

organ może zdecydować o zezwoleniu 

podstawowym instytucjom kredytowym 

spełniającym wymogi określone w art. 49 

ust. 3 lit. a) lub b) rozporządzenia (UE) nr 

575/2013 na utrzymywanie instrumentów 

kapitałowych lub praw głosu w jednostce 

handlowej, jeśli uzna że utrzymywanie 

takich instrumentów kapitałowych lub 

praw głosu jest nieodzowne dla 

funkcjonowania grupy i że podstawowa 

instytucja kredytowa podjęła wystarczające 

środki w celu odpowiedniego ograniczenia 

ryzyka. 

(27) Grupy, które kwalifikują się jako 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 

spółdzielnie, instytucje oszczędnościowe 

lub podobne, mają szczególne struktury 

własnościowe i modele działalności 

gospodarczej. Zastosowanie wobec nich 

pewnych przepisów dotyczących 

wyodrębnienia może wymagać daleko 

idących ingerencji w strukturę 

organizacyjną tych podmiotów, których 

koszty mogą być niewspółmierne w 

stosunku do korzyści. W zakresie, w 

którym grupy te są objęte zakresem 

obowiązywania rozporządzenia, właściwy 

organ może zdecydować o zezwoleniu 

podstawowym instytucjom kredytowym 

spełniającym wymogi określone w art. 49 

ust. 3 lit. a) lub b) rozporządzenia (UE) nr 

575/2013 na utrzymywanie instrumentów 

kapitałowych lub praw głosu w jednostce 

handlowej, jeśli uzna że utrzymywanie 

takich instrumentów kapitałowych lub 

praw głosu jest nieodzowne dla 

funkcjonowania grupy i że podstawowa 

instytucja kredytowa podjęła wystarczające 

środki w celu odpowiedniego ograniczenia 

ryzyka. Niezależnie od decyzji o 

wyodrębnieniu właściwy organ powinien 

być uprawniony na mocy art. 104 ust. 1 

lit. a) dyrektywy 2013/36/UE do 

wprowadzenia wymogu posiadania 

funduszy własnych w przypadku, gdy 

skala ryzyka i działalności handlowej 

przekroczy pewne poziomy, aby zachęcić 

instytucję do tego, by nie podejmowała 

zbędnego ryzyka, zagrażającego w sposób 

całościowy lub częściowy własnej lub 

unijnej stabilności finansowej. 

Or. en 
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Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 37 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (37a) W celu wykonywania swych 

wyłącznych uprawnień, w tym zadań 

określonych w niniejszym rozporządzeniu, 

właściwy organ powinien być uprawniony 

do nakładania sankcji określonych w art. 

64-72 dyrektywy 2013/36/UE oraz art. 18 

rozporządzenia (UE) nr 1024/2013. 

Or. en 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsze rozporządzenie ma na celu 

zapobieżenie ryzyku systemowemu, 

napięciom finansowym lub upadłości 

dużych, złożonych i powiązanych 

podmiotów systemu finansowego, w 

szczególności instytucji kredytowych, oraz 

służy osiągnięciu następujących celów: 

Niniejsze rozporządzenie ma na celu 

zapobieżenie narastaniu ryzyka 

systemowego, wzrostowi napięć 

finansowych i upadłości dużych, 

złożonych i powiązanych podmiotów 

systemu finansowego, w szczególności 

instytucji kredytowych, oraz służy 

osiągnięciu następujących celów: 

Or. en 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ograniczeniu podejmowania a) zapewnieniu możliwości 
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nadmiernego ryzyka przez instytucję 

kredytową; 
restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji instytucji kredytowych oraz 

zadbaniu o to, by instytucje kredytowe nie 

podejmowały żadnego nadmiernego 

ryzyka; 

Or. en 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) uniknięciu niewłaściwej alokacji 

zasobów i zachęceniu do akcji kredytowej 

na rzecz gospodarki realnej; 

c) osiągnięciu wyższych poziomów 

płynności i inwestycji w ramach 

zwiększonej stabilności finansowej oraz 

poczynieniu dalszych kroków w kierunku 

unii rynków kapitałowych dzięki 

zakończeniu prac nad jednolitym zbiorem 

przepisów dla sektora bankowego w celu 

ułatwienia i pobudzenia akcji kredytowej 

na rzecz gospodarki realnej; 

Or. en 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) przyczynieniu się do zapewnienia 

warunków niezakłóconej konkurencji dla 

wszystkich instytucji na rynku 

wewnętrznym; 

d) przyczynieniu się do zapewnienia 

warunków niezakłóconej konkurencji dla 

wszystkich instytucji na rynku 

wewnętrznym poprzez zagwarantowanie, 

że straty każdej takiej instytucji będą 

pokrywane przez akcjonariuszy i 

inwestorów za pomocą umorzenia i 

konwersji długu (bail-in); 

Or. en 
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Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) ograniczeniu wzajemnych powiązań w 

systemie finansowym prowadzących do 

ryzyka systemowego; 

e) ograniczeniu wzajemnych powiązań w 

systemie finansowym prowadzących do 

ryzyka systemowego poprzez zapewnienie 

bezpieczeństwa deponentom, 

przeciwdziałanie zagrożeniom w 

momencie ich pojawienia oraz 

zwiększenie odporności; 

Or. en 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) ułatwieniu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji oraz działań 

naprawczych w odniesieniu do grupy. 

g) zmniejszeniu stopnia złożoności w 

ramach podstawowych instytucji 

kredytowych, usunięciu przeszkód dla 

możliwości restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, ułatwieniu 

skutecznego wykorzystania odpowiednich 

i wystarczających narzędzi do 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji oraz działań naprawczych w 

odniesieniu do grupy. 

 

Or. en 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wyodrębnienia określonych rodzajów 

działalności handlowej; 

b) środków ograniczających 

podejmowanie nadmiernego ryzyka 

wynikającego z działalności handlowej; 

Or. en 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) zarządzania niektórymi działaniami 

handlowymi i ich organizacji, jeżeli 

uznaje się, że stanowią one ryzyko dla 

danej instytucji lub bezpieczeństwa 

deponentów, a tym samym zwiększają 

ryzyko systemowe. 

Or. en 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) następujących podmiotów, jeżeli przez 

trzy kolejne lata posiadają one łączne 

aktywa w wysokości co najmniej 30 mld 

EUR i prowadzą działalność handlową, 

której wartość wynosi co najmniej 70 mld 

EUR lub stanowi równowartość 10 procent 

jej łącznych aktywów: 

b) następujących podmiotów, jeżeli przez 

trzy kolejne lata posiadają one łączne 

aktywa w wysokości co najmniej 30 mld 

EUR, wartość ich ekspozycji na ryzyko 

związanej z działalnością handlową 

wynosi co najmniej 70 mld EUR lub 

stanowi równowartość 50 procent jej 

łącznych zobowiązań kwalifikowalnych 

podlegających instrumentowi umorzenia 

lub konwersji długu, zdefiniowanych w 

art. 45 dyrektywy 59/2014/UE [BRRD]: 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Uzasadnienie tej propozycji zawarto w motywie 24b. Limit związany z ryzykiem, oparty na 

standardach ostrożnościowych, jest bardziej odpowiednim sposobem stwierdzenia, kiedy 

ekspozycje banku z tytułu działalności handlowej są zbyt duże. Dokładną definicję 

zaproponowano w art. 23. Bardziej odpowiednim rozwiązaniem jest również odniesienie skali 

działalności handlowej do wielkości długu podlegającego instrumentowi umorzenia lub 

konwersji, gdyż to jest rzeczywisty bufor, który można wykorzystać do pokrycia strat, zanim 

zagrożone będą pieniądze podatników. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. „handel na własny rachunek” oznacza 

wykorzystywanie kapitału własnego lub 

pożyczonych środków do zajmowania 

pozycji w transakcjach kupna, sprzedaży 

bądź nabycia lub zbycia w inny sposób, 

których przedmiotem są instrumenty 

finansowe lub towary, wyłącznie w celu 

osiągnięcia zysku na własny rachunek i bez 

żadnego związku z faktyczną lub 

przewidywaną działalnością na rzecz 

klienta albo w celu zabezpieczenia 

(hedgingu) ryzyka podmiotu wynikającego 

z faktycznej lub przewidywanej 

działalności klienta, za pomocą komórek 

organizacyjnych, jednostek, działów lub 

pojedynczych handlowców, którym są 

wyraźnie przypisane zadania polegające na 

zajmowaniu takich pozycji i osiąganiu 

zysku, w tym poprzez dedykowane 

internetowe platformy służące do handlu 

na własny rachunek; 

4. „handel na własny rachunek” oznacza 

wykorzystywanie kapitału własnego lub 

pożyczonych środków do zajmowania 

pozycji – w reakcji na zaistniałe lub 

oczekiwane zmiany wyceny rynkowej i 

kierując się chęcią wykorzystania tych 

zmian – w transakcjach kupna, sprzedaży 

bądź nabycia lub zbycia w inny sposób, 

których przedmiotem są instrumenty 

finansowe lub towary, wyłącznie w celu 

osiągnięcia zysku na własny rachunek i bez 

żadnego związku z faktyczną lub 

przewidywaną działalnością na rzecz 

klienta albo w celu zabezpieczenia 

(hedgingu) ryzyka podmiotu wynikającego 

z faktycznej lub przewidywanej 

działalności klienta, za pomocą komórek 

organizacyjnych, jednostek, działów lub 

pojedynczych handlowców, którym są 

wyraźnie przypisane zadania polegające na 

zajmowaniu takich pozycji i osiąganiu 

zysku, w tym poprzez dedykowane 

internetowe platformy służące do handlu 

na własny rachunek; Niniejsza definicja 

obejmuje każdą taką transakcję 

przeprowadzoną w celu osiągnięcia zysku, 

niezależnie od tego, czy taki zysk zostanie 

zrealizowany w krótkim czy długim 
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terminie, czy też w ogóle nie zostanie 

zrealizowany. 

Or. en 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

12. „działalność animatora rynku” oznacza 

zobowiązanie instytucji finansowej do 

regularnego i stałego zapewniania 

płynności rynku poprzez wystawianie ofert 

kupna–sprzedaży określonego instrumentu 

finansowego lub poprzez realizowanie – w 

ramach swojej zwykłej działalności – 

zleceń inicjowanych przez klientów lub w 

odpowiedzi na oferty złożone przez 

klientów, przy czy żadna z tych metod nie 

może się wiązać z istotnym ryzykiem 

rynkowym; 

12. „działalność animatora rynku” oznacza 

zobowiązanie instytucji finansowej do 

regularnego i stałego zapewniania 

płynności rynku poprzez wystawianie ofert 

kupna–sprzedaży określonego instrumentu 

finansowego lub poprzez realizowanie – w 

ramach swojej zwykłej działalności – 

zleceń inicjowanych przez klientów lub w 

odpowiedzi na oferty złożone przez 

klientów, bądź też w wyniku rozsądnych 

przewidywań dotyczących potencjalnych 

działań klientów, oraz poprzez 

zabezpieczanie pozycji wynikających z 

realizacji tych zadań; 

Or. en 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 22 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 22a. „koncentracja” oznacza 

koncentrację w rozumieniu art. 3 

rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004; 

Or. en 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 22 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 22b. „działalność handlowa” oznacza 

działalność animatora rynku, inwestycje w 

sekurytyzacje i pełnienie roli jednostki 

sponsorującej w ramach programów 

sekurytyzacji, a także obrót instrumentami 

pochodnymi. 

Or. en 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 lit. b), 

nie obowiązuje, jeżeli wartość odnośnej 

działalności wynosi mniej niż 2% 

funduszy własnych podstawowej instytucji 

kredytowej, obliczanych w ujęciu 

skonsolidowanym. Część tej działalności, 

która przekracza próg 2% funduszy 

własnych podstawowej instytucji 

kredytowej, obliczanych w ujęciu 

skonsolidowanym, musi zostać stopniowo 

wycofana w okresie pięciu lat po wejściu 

w życie niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Całkowity zakaz inwestowania w AFI jest nieuzasadniony. Są przypadki, kiedy ekspozycja na 

AFI może stanowić część zwyczajowej działalności banku komercyjnego, na przykład w 

odniesieniu do firm private equity lub funduszy emerytalnych. Dlatego należy zezwolić na 

niewielką ekspozycję. 
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Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Ograniczenie określone w ust. 1 lit. b) 

nie ma zastosowania do: niestosujących 

dźwigni finansowej AFI typu zamkniętego, 

zgodnie z definicją w dyrektywie 

2011/61/UE, jeśli AFI te mają siedzibę w 

Unii lub – w przypadku gdy nie mają 

siedziby w Unii – jeśli są wprowadzane do 

obrotu w Unii zgodnie z art. 35 lub 40 

dyrektywy 2011/61/UE; kwalifikowalnych 

funduszy venture capital zgodnie z 

definicją w art. 3 lit. b) rozporządzenia 

(UE) nr 345/2013; kwalifikowalnych 

funduszy na rzecz przedsiębiorczości 

społecznej zgodnie z definicją w art. 3 lit. 

b) rozporządzenia (UE) nr 346/2013; ani 

do AFI posiadających zezwolenie na 

prowadzenie działalności jako europejski 

długoterminowy fundusz inwestycyjny 

(ELTIF) zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

nr [XXX/XXXX]. 

3. Ograniczenia określone w ust. 1 lit. b) 

nie mają zastosowania do UCITS, innych 

funduszy oferowanych inwestorom 

detalicznym, niestosujących dźwigni 

finansowej AFI typu zamkniętego, zgodnie 

z definicją w dyrektywie 2011/61/UE, 

kwalifikowalnych funduszy venture capital 

zgodnie z definicją w art. 3 lit. b) 

rozporządzenia (UE) nr 345/2013; 

kwalifikowalnych funduszy na rzecz 

przedsiębiorczości społecznej zgodnie z 

definicją w art. 3 lit. b) rozporządzenia 

(UE) nr 346/2013; ani do AFI 

posiadających zezwolenie na prowadzenie 

działalności jako europejski 

długoterminowy fundusz inwestycyjny 

(ELTIF) zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

nr [XXX/XXXX]. 

Or. en 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 3 – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Wyodrębnienie określonych rodzajów 

działalności handlowej 

Środki dotyczące określonych rodzajów 

działalności handlowej 

Or. en 
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Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do celów niniejszego rozdziału 

działalność handlowa obejmuje działalność 

inną niż: 

1. Do celów niniejszego rozdziału 

działalność handlowa nie obejmuje 

następujących rodzajów działalności: 

Or. en 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – podpunkt i a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ia) działania mające na celu 

ostrożnościowe zarządzanie kapitałem, 

płynnością, finansowaniem i bilansem; 

Or. en 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – podpunkt i b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ib) sprzedaż instrumentów pochodnych 

na stopę procentową, walutowych 

instrumentów pochodnych, kredytowych 

instrumentów pochodnych, instrumentów 

pochodnych na uprawnienia do emisji i 

towarowych instrumentów pochodnych, 

które kwalifikują się do rozliczania za 

pośrednictwem partnera centralnego, oraz 

uprawnień do emisji klientom 

niefinansowym i podmiotom finansowym, 

o których mowa w art. 5 ust. 19 akapity 

drugi i trzeci, towarzystwom 
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ubezpieczeniowym lub instytucjom 

zapewniającym pracownicze świadczenia 

emerytalne, jeżeli jedynym celem 

sprzedaży jest zabezpieczenie ryzyka 

zmiany stóp procentowych, ryzyka 

walutowego, ryzyka kredytowego, ryzyka 

cen towarów lub ryzyka cen uprawnień 

emisyjnych. 

Or. en 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) podstawową instytucję kredytową 

mającą siedzibę w Unii, niebędącą 

jednostką dominującą ani jednostką 

zależną, w tym wszystkie jej oddziały, 

niezależnie od ich umiejscowienia; 

a) z zastrzeżeniem ust. 1a, podstawową 

instytucję kredytową mającą siedzibę w 

Unii, niebędącą jednostką dominującą ani 

jednostką zależną, w tym wszystkie jej 

oddziały, niezależnie od ich 

umiejscowienia; 

Or. en 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) unijną jednostkę dominującą, w tym 

wszystkie jej oddziały i jednostki zależne, 

niezależnie od ich umiejscowienia, jeśli 

jeden z podmiotów należących do grupy 

jest podstawową instytucją kredytową 

mającą siedzibę w Unii; 

b) z zastrzeżeniem ust. 1b, unijną jednostkę 

dominującą, w tym wszystkie jej oddziały i 

jednostki zależne, niezależnie od ich 

umiejscowienia, jeśli jeden z podmiotów 

należących do grupy jest podstawową 

instytucją kredytową mającą siedzibę w 

Unii; 

Or. en 
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Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) unijne oddziały instytucji kredytowych 

mających siedzibę w państwach trzecich. 

c) unijne oddziały instytucji kredytowych 

mających siedzibę w państwach trzecich, 

chyba że podlegają one ramom prawnym 

uznanym za równoważne zgodnie z art. 27 

ust. 1. 

Or. en 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Ustęp 1 litera a) nie ma zastosowania 

do podstawowej instytucji kredytowej, 

która nie angażuje się w regulowaną 

działalność polegającą na dokonywaniu 

inwestycji na własny rachunek i 

utrzymywaniu aktywów przeznaczonych 

do obrotu, z wyjątkiem działań 

ograniczających ryzyko w celu 

ostrożnościowego zarządzania własnym 

kapitałem, płynnością i finansowaniem 

oraz w celu świadczenia, w ograniczonym 

zakresie, usług zarządzania ryzykiem na 

rzecz klientów. 

Or. en 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Ocena, o której mowa w ust. 1 lit. b), 

nie dotyczy żadnej podstawowej instytucji 

kredytowej w ramach grupy, która jest 

prawnie odrębna od podmiotów 

należących do grupy, które angażują się w 

regulowaną działalność polegającą na 

dokonywaniu inwestycji na własny 

rachunek lub utrzymują aktywa 

przeznaczone do obrotu, i która:  

 – jest w stanie podejmować decyzje 

niezależnie od innych podmiotów 

należących do grupy;  

 – posiada organ zarządczy, który jest 

niezależny od innych podmiotów 

należących do grupy;  

 – podlega wymogom kapitałowym i 

płynnościowym na zasadzie 

indywidualnej; a także 

 – nie może zawierać umów ani transakcji 

z innymi podmiotami należącymi do grupy 

na warunkach innych niż podobne do 

warunków, o których mowa w art. 13 ust. 

7. 

 Jeżeli wszystkie podstawowe instytucje 

kredytowe w ramach danej grupy 

spełniają te warunki, ust. 1 lit. b) nie ma 

zastosowania. 

Or. en 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1c. Ustępy 1a i 1b nie mają zastosowania 

do instytucji i grup, których skuteczną 

restrukturyzację i uporządkowaną 

likwidację uznano za niemożliwą w 
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wyniku oceny dokonanej przez organ ds. 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji zgodnie z art. 15 i 16 dyrektywy 

59/2014/UE [BRRD]. 

Or. en 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1d. Do celów ust. 1 instytucji nie można 

uznać za podstawową instytucję 

kredytową jedynie na podstawie 

zgromadzonych w niej depozytów, jeżeli 

każdy depozyt przekracza kwotę 300 000 

EUR i jest utrzymywany przez co najmniej 

12 miesięcy. 

Or. en 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 e (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1e. W przypadku wyodrębnienia instytucji 

zgodnie z ust. 1a lub 1b wyodrębnienie 

takie oraz wszelkie towarzyszące temu 

ograniczenia wprowadza się na podstawie 

harmonogramu porównywalnego z 

harmonogramem wyodrębniania na mocy 

niniejszego rozporządzenia. 
 

Or. en 
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Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) względną wielkość ryzyka kredytowego 

kontrahenta, mierzoną ilorazem wartości 

godziwej instrumentów pochodnych i 

aktywów przeznaczonych do obrotu 

ogółem; 

c) względną wielkość ryzyka kredytowego 

kontrahenta, mierzoną ilorazem wartości 

godziwej instrumentów pochodnych i 

aktywów ogółem; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wskaźnik określony w ust. 2 lit. c) tego artykułu jest kłopotliwy, ponieważ wielkość ryzyka 

kontrahenta odnosi się do wielkości aktywów przeznaczonych do obrotu. Oznacza to, że nawet 

jeśli ryzyko kontrahenta jest niewielkie, wskaźnik będzie miał wysoką wartość, jeżeli liczba 

aktywów przeznaczonych do obrotu będzie jeszcze mniejsza. Prowadzi to do wyników 

sprzecznych z intuicją, gdyż bardziej naturalne jest odniesienie ryzyka kontrahenta do 

jakiejkolwiek wielkości związanej z całkowitą wielkością banku, czyli na przykład do aktywów 

ogółem. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) względną wielkość ryzyka rynkowego, 

mierzoną jako iloraz: obliczonej różnicy 

pomiędzy aktywami przeznaczonymi do 

obrotu a zobowiązaniami, wyrażonej jako 

wartość bezwzględna, i średniej 

arytmetycznej aktywów przeznaczonych do 

obrotu i zobowiązań przeznaczonych do 

obrotu; 

f) względną wielkość ryzyka rynkowego, 

mierzoną jako iloraz kwoty ekspozycji na 

ryzyko rynkowe i łącznej kwoty ekspozycji 

na ryzyko; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wskaźnik określony w ust. 2 lit. f) jest trudny do zrozumienia – wielkość ekspozycji na ryzyko 



 

PR\1046197PL.doc 29/58 PE546.551v02-00 

 PL 

rynkowe jest o wiele lepiej zdefiniowanym i bardziej zrozumiałym sposobem pomiaru ryzyka 

rynkowego. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera h 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) ryzyko kredytowe i ryzyko płynności, 

których źródłem są zobowiązania podjęte i 

gwarancje udzielone przez podstawową 

instytucję kredytową. 

skreślona 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wskaźnik określony w ust. 2 lit. h) nie jest w ogóle związany z działalnością handlową, gdyż 

zobowiązania i gwarancje stanowią część tradycyjnej komercyjnej działalności kredytowej 

banków, nie są zatem przydatne jako wskaźnik pomiaru znaczenia działalności handlowej. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Właściwy organ może zażądać 

przedstawienia informacji ilościowych lub 

jakościowych, które uzna za istotne dla 

dokonania oceny działalności handlowej 

zgodnie z ust. 1. 

Or. en 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku gdy właściwy organ 

stwierdza, po dokonaniu oceny, o której 

mowa w art. 9 ust. 1, że spełnione zostały 

limity i warunki powiązane ze 

wskaźnikami wskazanymi w art. 9 ust. 2 

lit. a)-h) i określonymi w aktach 

delegowanych, o których mowa w ust. 5, i 

w związku z tym uznaje, że istnieje 

zagrożenie dla stabilności finansowej 

podstawowej instytucji kredytowej lub dla 

całego systemu finansowego Unii, w 

świetle celów, o których mowa w art. 1, 

wszczyna – nie później niż w ciągu dwóch 

miesięcy od zakończenia swojej oceny – 

procedurę prowadzącą do wydania decyzji 

zgodnie z ust. 3 akapit drugi. 

1. W przypadku gdy właściwy organ 

stwierdza, po dokonaniu oceny, o której 

mowa w art. 9 ust. 1, że spełnione zostały 

limity i warunki powiązane ze 

wskaźnikami wskazanymi w art. 9 ust. 2 

lit. a)-g) i określonymi w aktach 

delegowanych, o których mowa w ust. 5, i 

uznaje, że istnieje zagrożenie dla 

możliwości skutecznej restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji podstawowej 

instytucji kredytowej, mając na względzie 

cele, o których mowa w art. 1, oraz 

wielkość, złożoność i intensywność ryzyka 

danej instytucji, wszczyna – nie później 

niż w ciągu dwóch miesięcy od 

zakończenia swojej oceny – procedurę 

prowadzącą do wydania decyzji zgodnie z 

ust. 3 akapit drugi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Straty z działalności handlowej banku nie powinny zagrażać kluczowym funkcjom 

wykonywanym przez podstawową instytucję kredytową. Należy skoncentrować się na tym, czy 

dana instytucja ma możliwość restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji z punktu widzenia 

działalności handlowej. Rozważając możliwość wykorzystania środków przewidzianych w 

BRRD, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dana instytucja może być podlegać 

skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, biorąc pod uwagę ewentualny efekt 

domina spowodowany przez działalność handlową, pamiętając przy tym, że ostatecznym 

celem jest ochrona podstawowych funkcji systemu bankowego.  

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku gdy limity i warunki, o 

których mowa w ust. 1, nie są spełnione, 

właściwy organ może pomimo to wszcząć 

procedurę prowadzącą do wydania decyzji 

2. W przypadku gdy limity i warunki, o 

których mowa w ust. 1, nie są spełnione, 

właściwy organ może pomimo to wszcząć 

procedurę prowadzącą do wydania decyzji 
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zgodnie z ust. 3, jeśli stwierdzi, po 

dokonaniu oceny, o której mowa w art. 9 

ust. 1, że prowadzenie przez podstawową 

instytucję kredytową jakiejkolwiek 

działalności handlowej, z wyjątkiem obrotu 

instrumentami pochodnymi innymi niż 

dozwolone na mocy art. 11 i 12, stanowi 

zagrożenie dla stabilności finansowej 

podstawowej instytucji kredytowej lub dla 
całego systemu finansowego Unii, w 

świetle celów, o których mowa w art. 1. 

zgodnie z ust. 3, jeśli stwierdzi, po 

dokonaniu oceny, o której mowa w art. 9 

ust. 1, że prowadzenie przez podstawową 

instytucję kredytową jakiejkolwiek 

działalności handlowej, z wyjątkiem obrotu 

instrumentami pochodnymi innymi niż 

dozwolone na mocy art. 11 i 12, stanowi 

zagrożenie dla stabilności finansowej 

całego systemu finansowego Unii lub jego 

części, w świetle celów, o których mowa w 

art. 1. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nawet jeśli właściwy organ nie uznaje działalności handlowej danej instytucji za nadmiernie 

ryzykowną, instytucja ta może być uznana za ryzykowną. Chociaż próg pozwalający na 

podjęcie działań jest w takim przypadku wyższy, działania dodatkowe można podjąć, jeżeli 

choćby część systemu finansowego Unii uzna się za zagrożoną. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Właściwy organ powiadamia 

podstawową instytucję kredytową o 

wnioskach, o których mowa w ust. 1 lub 2, 

i umożliwia jej przedstawienie uwag w 

formie pisemnej w terminie dwóch 

miesięcy od daty powiadomienia.  

3. Właściwy organ powiadamia 

podstawową instytucję kredytową o 

wnioskach, o których mowa w ust. 1 lub 2, 

i umożliwia jej przedstawienie uwag w 

formie pisemnej w terminie dwóch 

miesięcy od daty powiadomienia. Jeżeli 

podstawowa instytucja kredytowa należy 

do grupy i jeżeli ustanowiono kolegium 

organów nadzoru zgodnie z art. 116 

dyrektywy 2013/36/UE, właściwy organ 

informuje wszystkich członków tego 

kolegium organów nadzoru. 

Or. en 
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Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 O ile podstawowa instytucja kredytowa 

nie wykaże w terminie wskazanym w 

akapicie pierwszym, w sposób wymagany 

przez właściwy organ, że założenia 

prowadzące do jego wniosków nie są 

uzasadnione, właściwy organ przyjmuje 

decyzję skierowaną do podstawowej 

instytucji kredytowej, w której zakazuje jej 

prowadzenia działalności handlowej 

określonej w tych wnioskach. Właściwy 

organ uzasadnia swoją decyzję i podaje to 

uzasadnienie do wiadomości publicznej. 

O ile podstawowa instytucja kredytowa nie 

wykaże w terminie wskazanym w akapicie 

pierwszym, w sposób wymagany przez 

właściwy organ, że założenia prowadzące 

do jego wniosków nie są uzasadnione, 

właściwy organ przyjmuje decyzję 

skierowaną do podstawowej instytucji 

kredytowej, w której żąda od niej 

ograniczenia ryzyka przeniesienia do tej 

podstawowej instytucji kredytowej 

ewentualnych strat z działalności 

handlowej za pomocą środków 

przewidzianych w art. 17 dyrektywy 

2014/59/UE (BRRD) w celu przywrócenia 

możliwości restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji instytucji 

kredytowej. Środki, jakie może podjąć 

właściwy organ, obejmują wzmocnienie 

nadzoru, podwyższenie wymogów 

kapitałowych oraz wyodrębnienie 

odnośnych rodzajów działalności 

handlowej z podstawowej instytucji 

kredytowej. Właściwy organ uzasadnia 

swoją decyzję i podaje to uzasadnienie do 

wiadomości publicznej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Interwencja właściwego organu musi mieć na celu zapewnienie możliwości restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji danej instytucji. Aby osiągnąć ten cel, można podjąć różne 

działania, w tym wzmocnić nadzór, podwyższyć wymogi kapitałowe i dokonać wyodrębnienia 

pewnych rodzajów działalności. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit czwarty a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Właściwy organ może w szczególności 

zezwolić podstawowej instytucji 

kredytowej na prowadzenie takich 

rodzajów działalności animatora rynku, 

które nie stanowią zagrożenia dla 

stabilności finansowej tej podstawowej 

instytucji kredytowej ani dla całego 

systemu finansowego Unii ani żadnej jego 

części. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Działania animatora rynku, które będą nadal prowadzone w podstawowej instytucji 

kredytowej, powinny być zgodne z celami proponowanego rozporządzenia. Takie działania 

nie powinny prowadzić do powstania banku, który jest zbyt duży i zbyt ściśle powiązany z 

innymi podmiotami, by upaść, i nie powinny obejmować handlu na własny rachunek. 

Właściwy organ może zezwolić podstawowej instytucji kredytowej na prowadzenie takich 

rodzajów działalności animatora rynku, które nie stanowią zagrożenia dla stabilności 

finansowej tej instytucji lub dla Unii. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Jeżeli decyzję, o której mowa w 

niniejszym ustępie, podejmuje właściwy 

organ, podstawowa instytucja kredytowa, 

do której skierowana jest ta decyzja, 

ujawnia swoją działalność handlową w 

odrębnym bilansie, nawet jeżeli ta decyzja 

nie wymaga prawnego wyodrębnienia tej 

działalności. W tym odrębnym bilansie 

należy ujawnić wielkość, ryzyko, 

finansowanie i przedmiot odnośnej 

działalności handlowej. 

Or. en 



 

PE546.551v02-00 34/58 PR\1046197PL.doc 

PL 

Uzasadnienie 

Działalność handlowa powinna być przejrzysta, nawet jeśli nie podjęto decyzji o jej 

wyodrębnieniu. Banki objęte niniejszymi przepisami prowadzą działalność handlową o dużej 

wartości. Nawet jeżeli działalność ta nie zostanie wyodrębniona, możliwość oceny skali 

działalności handlowej i ryzyka z nią związanego jest przydatna dla inwestorów i opinii 

publicznej. Dlatego działalność handlową należy przedstawić w odrębnym bilansie, 

zawierającym również inne informacje zwiększające przejrzystości działalności handlowej. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 5 – litera b – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) określenia typu sekurytyzacji, który nie 

jest uważany za zagrożenie dla stabilności 

finansowej podstawowej instytucji 

kredytowej lub dla całego systemu 

finansowego Unii, w odniesieniu do 

każdego z następujących aspektów: 

b) określenia typu sekurytyzacji, który nie 

jest uważany za zagrożenie dla możliwości 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji podstawowej instytucji 

kredytowej lub dla całego systemu 

finansowego Unii lub jakiejkolwiek jego 

części, w odniesieniu do każdego z 

następujących aspektów: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przy ocenie zagrożeń dla stabilności finansowej należy zwrócić uwagę nie tylko na UE jako 

całość, ale też na poszczególne jej części. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Podstawowa instytucja kredytowa, w 

stosunku do której wydano decyzję, o 

której mowa w art. 10 ust. 3, może 

prowadzić działalność handlową wyłącznie 

w celu ostrożnego zarządzania jej 

kapitałem, płynnością i finansowaniem. 

Bez uszczerbku dla decyzji właściwego 

organu, o której mowa w art. 10 ust. 3, 

podstawowa instytucja kredytowa może 

prowadzić działalność handlową wyłącznie 

w celu ostrożnego zarządzania jej 

kapitałem, płynnością i finansowaniem. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Celem proponowanej zmiany w pierwszym zdaniu jest wyjaśnienie, że decyzja o 

wyodrębnieniu określi wszystkie działania, które podstawowa instytucja kredytowa może 

nadal wykonywać. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W ramach ostrożnego zarządzania swoim 

kapitałem, płynnością i finansowaniem 

podstawowa instytucja kredytowa może 

wykorzystywać do zabezpieczania swojego 

łącznego ryzyka bilansowego tylko 

instrumenty pochodne bazujące na stopach 

procentowych, kursach walutowych i 

kredytach, które kwalifikują się do 

rozliczania za pośrednictwem partnera 

centralnego. Podstawowa instytucja 

kredytowa wykazuje wobec właściwego 

organu nadzoru, że działalność 

hedgingowa ma na celu ograniczenie 

identyfikowalnych ryzyk szczególnych z 

tytułu pojedynczych lub zbiorczych 

pozycji podstawowej instytucji kredytowej 

i że faktycznie – w możliwy do 

udowodnienia sposób – ogranicza je lub 

znacznie zmniejsza. 

W ramach ostrożnego zarządzania swoim 

kapitałem, płynnością i finansowaniem 

podstawowa instytucja kredytowa może 

wykorzystywać do zabezpieczania swojego 

łącznego ryzyka bilansowego tylko 

instrumenty pochodne bazujące na stopach 

procentowych, kursach walutowych i 

kredytach, które kwalifikują się do 

rozliczania za pośrednictwem partnera 

centralnego, chyba że zabezpieczeń tych 

można dokonać jedynie za pomocą 

instrumentów pochodnych będących 

przedmiotem obrotu poza rynkiem 

regulowanym, w którym to przypadku 

takie instrumenty pochodne można 

wykorzystywać w celu zadbania o to, by 

bilans podstawowej instytucji kredytowej 

był jak najlepiej zabezpieczony. 

Podstawowa instytucja kredytowa 

wykazuje wobec właściwego organu 

nadzoru, że działalność hedgingowa ma na 

celu ograniczenie identyfikowalnych ryzyk 

szczególnych z tytułu pojedynczych lub 

zbiorczych pozycji podstawowej instytucji 

kredytowej i że faktycznie – w możliwy do 

udowodnienia sposób – ogranicza je lub 

znacznie zmniejsza. 

Or. en 



 

PE546.551v02-00 36/58 PR\1046197PL.doc 

PL 

Uzasadnienie 

Nie wszystkich zabezpieczeń można dokonać za pomocą instrumentów pochodnych 

rozliczanych za pośrednictwem partnera centralnego, które często są do pewnego stopnia 

ustandaryzowane i mogą stanowić mniej skuteczne zabezpieczenie niż instrumenty pochodne 

specjalnie dostosowane do danej pozycji. Jeżeli obowiązkowe będzie korzystanie jedynie z 

instrumentów pochodnych rozliczanych za pośrednictwem partnera centralnego, zarządzanie 

ryzykiem podstawowej instytucji kredytowej będzie mniej skuteczne, a poziom ryzyka może 

wzrosnąć. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Podstawowa instytucja kredytowa, w 

stosunku do której wydano decyzję, o 

której mowa w art. 10 ust. 3, może 

sprzedawać instrumenty pochodne 

bazujące na stopach procentowych, 

kursach walutowych, kredytach, 

uprawnieniach do emisji i towarach, które 

kwalifikują się do rozliczania za 

pośrednictwem partnera centralnego, oraz 

uprawnienia do emisji, na rzecz swoich 

klientów niefinansowych, podmiotów 

finansowych, o których mowa w art. 5 pkt 

19, zakładów ubezpieczeń i instytucji 

zapewniających pracownicze świadczenia 

emerytalne, jeżeli spełnione zostały 

następujące warunki: 

Bez uszczerbku dla decyzji właściwego 

organu, o której mowa w art. 10 ust. 3, 

podstawowa instytucja kredytowa może 

również sprzedawać instrumenty pochodne 

bazujące na stopach procentowych, 

kursach walutowych, kredytach, 

uprawnieniach do emisji i towarach, które 

kwalifikują się do rozliczania za 

pośrednictwem partnera centralnego, oraz 

uprawnienia do emisji, na rzecz swoich 

klientów niefinansowych, podmiotów 

finansowych, o których mowa w art. 5 pkt 

19, zakładów ubezpieczeń i instytucji 

zapewniających pracownicze świadczenia 

emerytalne, może także zawierać 

transakcje równoważące ryzyko takiej 

sprzedaży, jeżeli spełnione zostały 

następujące warunki: 

Or. en 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Wymagane jest, aby większość 8. Wymagane jest, aby większość 



 

PR\1046197PL.doc 37/58 PE546.551v02-00 

 PL 

członków organu zarządzającego – 

odpowiednio – podstawowej instytucji 

kredytowej lub jednostki handlowej nie 

była jednocześnie członkami organu 

zarządzającego – odpowiednio – jednostki 

handlowej lub podstawowej instytucji 

kredytowej. Żadnemu członkowi organu 

zarządzającego podstawowej instytucji 

kredytowej lub jednostki handlowej nie 

wolno sprawować funkcji wykonawczej w 

obu tych podmiotach, z wyjątkiem 

dyrektora ds. zarządzania ryzykiem z 

jednostki dominującej. 

członków organu zarządzającego – 

odpowiednio – podstawowej instytucji 

kredytowej lub jednostki handlowej nie 

była jednocześnie członkami organu 

zarządzającego – odpowiednio – jednostki 

handlowej lub podstawowej instytucji 

kredytowej. Żadnemu członkowi organu 

zarządzającego podstawowej instytucji 

kredytowej lub jednostki handlowej nie 

wolno sprawować funkcji wykonawczej w 

obu tych podmiotach, z wyjątkiem 

dyrektorów ds. zarządzania ryzykiem, 

audytu wewnętrznego i zgodności z 

prawem z jednostki dominującej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Funkcje związane z nadzorowaniem zgodności z prawem i z audytem wewnętrznym są często 

scentralizowane w grupach finansowych, z tych samych przyczyn co funkcje związane z 

zarządzaniem ryzykiem. Rozsądnym rozwiązaniem jest umożliwienie odnośnym dyrektorom 

pełnienie tych funkcji na szczeblu całej organizacji w tym samym zakresie co dyrektorzy ds. 

zarządzania ryzykiem. 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku nałożenia środków 

zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału 

podstawowej instytucji kredytowej nie 

wolno przyjmować na siebie ekspozycji 

wewnątrzgrupowej wobec podmiotu, który 

nie należy do tej samej podgrupy co 

podstawowa instytucja kredytowa, jeśli 

ekspozycja ta przekracza 25 procent 

uznanego kapitału podstawowej instytucji 

kredytowej. Limit ekspozycji 

wewnątrzgrupowej stosuje się na zasadzie 

subskonsolidowanej, po uwzględnienia 

skutków ograniczenia ryzyka kredytowego 

i wyłączeń zgodnie z art. 399–403 

2. W przypadku nałożenia środków 

zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału 

podstawowej instytucji kredytowej nie 

wolno przyjmować na siebie ekspozycji 

wewnątrzgrupowej wobec podmiotu, który 

nie należy do tej samej podgrupy co 

podstawowa instytucja kredytowa, jeśli 

ekspozycja ta przekracza 25 procent 

uznanego kapitału podstawowej instytucji 

kredytowej. Limit ekspozycji 

wewnątrzgrupowej stosuje się na zasadzie 

subskonsolidowanej, po uwzględnienia 

skutków ograniczenia ryzyka kredytowego 

i wyłączeń zgodnie z art. 399–403 
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rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i art. 16 

niniejszego rozporządzenia. 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Proponuje się skreślenie art. 16 (patrz niżej). 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) dużych ekspozycji wobec podmiotu 

finansowego, przekraczających 25 procent 

uznanego kapitału podstawowej instytucji 

kredytowej. Ten limit ekspozycji stosuje 

się na zasadzie indywidualnej i 

subskonsolidowanej, po uwzględnienia 

skutków ograniczenia ryzyka kredytowego 

i wyłączeń zgodnie z art. 399–403 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i art. 16 

niniejszego rozporządzenia; 

a) dużych ekspozycji wobec podmiotu 

finansowego, przekraczających 25 procent 

uznanego kapitału podstawowej instytucji 

kredytowej. Ten limit ekspozycji stosuje 

się na zasadzie indywidualnej i 

subskonsolidowanej, po uwzględnienia 

skutków ograniczenia ryzyka kredytowego 

i wyłączeń zgodnie z art. 399–403 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

Or. en 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dużych ekspozycji wobec podmiotów 

finansowych, przekraczających łącznie 

200 procent uznanego kapitału 

podstawowej instytucji kredytowej. Ten 

limit ekspozycji stosuje się na zasadzie 

indywidualnej i subskonsolidowanej, po 

uwzględnienia skutków ograniczenia 

ryzyka kredytowego i wyłączeń zgodnie z 

art. 399–403 rozporządzenia (UE) nr 

skreślona 
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575/2013 i art. 16 niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie ma powodu, aby dozwolona całkowita wielkość dużych ekspozycji była bardziej 

ograniczona w przypadku podstawowej instytucji kredytowej, która została wyodrębniona, niż 

w przypadku podstawowej instytucji kredytowej, która nie została wyodrębniona, ponieważ 

działalność handlowa jest bardziej ograniczona, szczególnie jeżeli chodzi o ekspozycje poza 

grupą. Zatem ta część artykułu, która to sugeruje, zostaje skreślona. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 35 w 

celu dostosowania wysokości limitu 

łącznych dużych ekspozycji poza grupą, 

określonego w ust. 1 lit. b), w zależności 

od zakresu, w którym uznano 

ograniczanie ryzyka kredytowego. 

skreślony 

Or. en 

Uzasadnienie 

Akty delegowane nie są potrzebne w takim przypadku. 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 16 skreślony 

Techniki ograniczania ryzyka 

kredytowego 
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Dodatkowo do przepisów art. 399–403 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013, w 

przypadku nałożenia środków zgodnie z 

przepisami niniejszego rozdziału 

obliczanie ekspozycji do celów 

zapewnienia zgodności z limitami dużych 

ekspozycji, o których mowa w art. 14 i 15 

niniejszego rozporządzenia, podlega 

ograniczeniom dotyczącym uznawania 

technik ograniczania ryzyka kredytowego. 

 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 35 w 

celu określenia zakresu, w którym do 

celów akapitu pierwszego uznawane są 

techniki ograniczania ryzyka kredytowego 

(w tym w celu określenia rodzajów 

uznanej ochrony kredytowej i jej 

dopuszczalnych limitów), aby zapewnić 

niezawodność technik ograniczania 

ryzyka kredytowego w przypadku 

zaistnienia ryzyka i skuteczne 

przywrócenie ochrony kredytowej w 

przypadku dużych ekspozycji. 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie ma żadnego powodu, by ograniczenie ryzyka kredytowego obowiązywało w mniejszym 

stopniu podmiot wyodrębniony niż inne instytucje, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące dużych 

ekspozycji. Proponuje się zatem skreślenie tego artykułu. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy właściwy organ podjął 

zgodnie z art. 10 ust. 3 decyzję zakazującą 

podstawowej instytucji kredytowej 

prowadzenia określonych rodzajów 

działalności handlowej, podstawowa 

instytucja kredytowa lub, w stosownych 

przypadkach, jej unijna jednostka 

W przypadku gdy właściwy organ podjął 

zgodnie z art. 10 ust. 3 decyzję zakazującą 

podstawowej instytucji kredytowej 

prowadzenia określonych rodzajów 

działalności handlowej, a od instytucji tej 

zażądano jednoznacznie wyodrębnienia 

tych rodzajów działalności, podstawowa 
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dominująca przedstawia właściwemu 

organowi, w terminie 6 miesięcy od daty 

decyzji, o której mowa w art. 10 ust. 3 

akapit drugi, plan wyodrębnienia 

działalności. 

instytucja kredytowa lub, w stosownych 

przypadkach, jej unijna jednostka 

dominująca przedstawia właściwemu 

organowi, w terminie 6 miesięcy od daty 

decyzji, o której mowa w art. 10 ust. 3 

akapit drugi, plan wyodrębnienia 

działalności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Proponowana zmiana ma na celu zachowanie spójności z proponowanymi zmianami do art. 

10. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dokonując oceny zgodnie z art. 9 i 

zakazując podstawowej instytucji 

kredytowej prowadzenia określonej 

działalności zgodnie z art. 9, właściwy 

organ uwzględnia oceny możliwości 

skutecznego przeprowadzenia 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji, które są aktualnie prowadzone 

lub zostały przeprowadzone przez 

odpowiedni organ ds. restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 

13 i art. 13a dyrektywy [BRRD] 

2. Dokonując oceny zgodnie z art. 9 i 

zakazując podstawowej instytucji 

kredytowej prowadzenia określonej 

działalności zgodnie z art. 9, właściwy 

organ uwzględnia oceny możliwości 

skutecznego przeprowadzenia 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji, które są aktualnie prowadzone 

lub zostały przeprowadzone przez 

odpowiedni organ ds. restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 

15 i 16 dyrektywy 2014/59/UE [BRRD]. 

 Stwierdzenie przez odpowiedni organ ds. 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji, że nie istnieją istotne 

przeszkody dla przeprowadzenia 

skutecznej restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, samo w sobie 

nie może być uznane za wystarczający 

dowód na to, że wnioski, o których mowa 

w art. 10 ust. 3, nie są uzasadnione. 

Or. en 
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Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Właściwy organ współpracuje z 

odpowiednim organem ds. restrukturyzacji 

i uporządkowanej likwidacji i wymienia 

istotne informacje, które uznaje się za 

konieczne do wypełniania jego 

obowiązków. 

3. Właściwy organ współpracuje z 

odpowiednim organem ds. restrukturyzacji 

i uporządkowanej likwidacji i wymienia 

istotne informacje, które uznaje się za 

konieczne do wypełniania jego 

obowiązków, w tym listę instytucji 

wchodzących w zakres niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Właściwy organ zapewnia, aby środki 

nałożone zgodnie z niniejszym rozdziałem 

były zgodne ze środkami nałożonymi 

zgodnie z art. 13b rozporządzenia (UE) nr 

1024/2013, art. 8 ust. 9 rozporządzenia 

(UE) nr [SRM], art. 13, 13a, 14 i 15 

dyrektywy [BRRD] oraz art. 104 

dyrektywy 2013/36/UE. 

4. Właściwy organ zapewnia, aby środki 

nałożone zgodnie z niniejszym rozdziałem 

były zgodne ze środkami nałożonymi 

zgodnie z art. 13b rozporządzenia (UE) nr 

1024/2013, art. 8 ust. 9 rozporządzenia 

(UE) nr 806/2014 [SRM], art. 13, 13a, 14 i 

15 dyrektywy 2014/59/UE [BRRD] oraz 

art. 104 dyrektywy 2013/36/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 [...] skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do celów art. 3 lit. b) pkt (ii) progi są 

obliczane na podstawie skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych unijnej jednostki 

dominującej. 

1. Do celów art. 3 lit. b) pkt (ii) i art. 9 

progi są obliczane na podstawie 

skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych unijnej jednostki 

dominującej. 

Or. en 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Do celów art. 3 lit. b) pkt (iii) progi są 

obliczane na podstawie działalności 

prowadzonej w Unii. 

2. Do celów art. 3 lit. b) pkt (iii) i art. 9 

progi są obliczane na podstawie 

działalności prowadzonej w Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Do celów art. 3 ust. 1 lit. b) progi dla 

jednostek, które dokonały koncentracji w 

roku poprzednim, oblicza się, w 

odniesieniu do dwóch lat przed tą 

koncentracją, na podstawie połączonych 

sprawozdań połączonych jednostek. 

Or. en 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do dnia [dokładna data do wstawienia 

przez UP 12 miesięcy po opublikowaniu 

niniejszego rozporządzenia] właściwy 

organ wskaże instytucje kredytowe i grupy, 

które podlegają niniejszemu 

rozporządzeniu zgodnie z art. 3, i zgłosi je 

niezwłocznie EUNB. 

Właściwy organ wskazuje co roku 

instytucje kredytowe i grupy, które 

podlegają niniejszemu rozporządzeniu 

zgodnie z art. 3, i zgłasza je niezwłocznie 

EUNB. 

Or. en 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Obliczenia dotyczące działalności 

handlowej 

Obliczanie ekspozycji na ryzyko związane 

z działalnością handlową oraz długu 

podlegającego instrumentowi umorzenia 

lub konwersji 

Or. en 
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Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów art. 3 działalność handlowa jest 

obliczana w następujący sposób, zgodnie z 

obowiązującym systemem rachunkowości: 

Do celów art. 3 ekspozycje na ryzyko 

związane z działalnością handlową oblicza 

się w następujący sposób, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Proponowane środki wykorzystują dobrze zdefiniowane i znane definicje regulacyjne i 

pochodzą ze środków ostrożnościowych opracowanych za pomocą CRDIV. Koncentrują się 

one na tym, w jakim zakresie ryzyko rynkowe i ryzyko związane z ryzykiem kontrahenta 

wynikającym z instrumentów pochodnych naraża bank na ryzyko, i porównują to do 

zobowiązań, które kwalifikują się do zaliczenia do MREL (chociaż bufory, które można by 

wykorzystać do procedury bail-in, a tym samym do pokrycia strat upadającego banku, są 

większe). 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 działalność handlowa = (TSA + TSL + 

DA + DL)/2, gdzie: 
ekspozycje na ryzyko związane z 

działalnością handlową = RM + RD + 

RCVA, gdzie: 

Or. en 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) aktywa będące papierami a) kwota ekspozycji na ryzyko rynkowe 
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wartościowymi przeznaczonymi do obrotu 

(TSA) są to aktywa, które wchodzą w 

skład portfela zarządzanego jako całość i 

w przypadku których istnieją dowody 

świadczące, że niedawno były 

systematycznie wykorzystywane do 

czerpania krótkoterminowych zysków, z 

wyjątkiem instrumentów pochodnych 

będących aktywami; 

(RM) to łączna kwota ekspozycji na 

ryzyko obliczana zgodnie z art. 92 ust. 3 

lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 

575/2013, przy czym wymogi w zakresie 

funduszy własnych mnoży się przez 

współczynnik równy 12,5, aby uzyskać 

kwotę ekspozycji na ryzyko; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Pierwszy element dotyczy ekspozycji na ryzyko rynkowe w działalności handlowej i 

uwzględnia wszystkie istotne rodzaje ryzyka rynkowego (ryzyko związane ze stopami 

procentowymi, walutami, papierami wartościowymi i towarami) w najlepszy sposób, jaki 

udało się wypracować środowisku regulatorów po 20 latach rozwoju ram ryzyka rynkowego 

przez komitet bazylejski.  

 

Poprawka  73 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zobowiązania będące papierami 

wartościowymi przeznaczonymi do obrotu 

(TSL) są to zobowiązania zaciągnięte z 

zamiarem ich odkupienia w krótkim 

okresie, które wchodzą w skład portfela 

zarządzanego jako całość i w przypadku 

których istnieją dowody świadczące, że 

niedawno były systematycznie 

wykorzystywane do czerpania 

krótkoterminowych zysków, z wyjątkiem 

instrumentów pochodnych będących 

zobowiązaniami; 

b) kwota ekspozycji na ryzyko kontrahenta 

w związku z transakcjami na instrumenty 

pochodne (RD) to suma łącznej kwoty 

ekspozycji na ryzyko kontrahenta w 

związku z transakcjami na instrumenty 

pochodne w portfelu niehandlowym, 

obliczanej zgodnie z częścią trzecią tytuł II 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013, oraz 

łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko 

kontrahenta w portfelu handlowym, 

obliczanej zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. f) 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Drugi element dotyczy ryzyka kredytowego wynikającego z ekspozycji na ryzyko kontrahenta 
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w związku z transakcjami na instrumenty pochodne, obliczanych zgodnie z przepisami 

dotyczącymi wymogów ostrożnościowych. 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi  – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) instrumenty pochodne będące 

aktywami (DA) są to instrumenty 

pochodne o dodatniej wartości zastępczej, 

które nie są określone jako instrumenty 

pochodne zabezpieczające lub 

wbudowane; 

c) kwota ekspozycji na ryzyko aktualizacji 

wyceny kredytowej (RCVA) to łączna 

kwota ekspozycji na ryzyko aktualizacji 

wyceny kredytowej instrumentów 

pochodnych, obliczana zgodnie z art. 92 

ust. 3 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 

575/2013, przy czym wymogi w zakresie 

funduszy własnych mnoży się przez 

współczynnik równy 12,5, aby uzyskać 

kwotę ekspozycji na ryzyko 

Or. en 

Uzasadnienie 

Trzeci element dotyczy ryzyka zwiększenia ryzyka kredytowego związanego z instrumentami 

pochodnymi, które nie było uwzględniane w wymogach kapitałowych przed ostatnim kryzysem 

finansowym, zostało jednak zauważone i włączone do wymogów kapitałowych w CRDIV. 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) instrumenty pochodne będące 

zobowiązaniami (DL) są to instrumenty 

pochodne o ujemnej wartości zastępczej, 

które nie są określone jako instrumenty 

zabezpieczające. 

skreślona 

Or. en 
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Poprawka  76 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Aktywa i zobowiązania zakładów 

ubezpieczeń, zakładów reasekuracji i 

innych przedsiębiorstw niefinansowych nie 

są uwzględniane w obliczeniach 

działalności handlowej. 

2. Aktywa i zobowiązania zakładów 

ubezpieczeń, zakładów reasekuracji i 

innych przedsiębiorstw niefinansowych nie 

są uwzględniane w obliczeniach ekspozycji 

na ryzyko związane z działalnością 

handlową. 

Or. en 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 EUNB opracowuje projekt 

wykonawczych standardów technicznych 

w celu określenia metodyki obliczania 

działalności handlowej, o której mowa w 

ust. 1, uwzględniając różnice pomiędzy 

obowiązującymi systemami 

rachunkowości. 

skreślony 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponieważ środki te są dobrze zdefiniowane w ramach ostrożnościowych, nie ma potrzeby 

przyjmowania aktów delegowanych dotyczących tych środków. 

 

Poprawka  78 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit pierwszy 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 EUNB opracowuje projekt 

wykonawczych standardów technicznych 

w celu określenia metodyki obliczania 

działalności handlowej, o której mowa w 

ust. 1, uwzględniając różnice pomiędzy 

obowiązującymi systemami 

rachunkowości. 

Do celów art. 3 łączną kwotę długu 

podlegającego instrumentowi umorzenia 

lub konwersji oblicza się jako sumę 

funduszy własnych instytucji, zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 575/2013, i 

innych zobowiązań kwalifikowalnych do 

minimalnego wymogu w zakresie 

zobowiązań kwalifikowalnych 

określonego w art. 45 dyrektywy 

2014/59/UE (BRRD). 

Or. en 

 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 EUNB przedstawia Komisji projekty tych 

wykonawczych standardów technicznych 

do dnia [do wstawienia przez UP – 

dokładna data przypadająca 1 miesiąc od 

dnia opublikowania niniejszego 

rozporządzenia]. 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit trzeci 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania wykonawczych standardów 

technicznych, o których mowa w akapicie 

pierwszym, zgodnie z art. 15 

rozporządzenia (UE) nr 1093/2010. 

skreślony 
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Or. en 

 

Poprawka  81 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja jest uprawniona do zmiany, w 

drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 

35, elementów składowych działalności 

handlowej, o których mowa w niniejszym 

artykule ust. 1 lit. a–d, aby uwzględnić 

zmiany w obowiązujących systemach 

rachunkowości. 

4. Komisja jest uprawniona do zmiany, w 

drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 

35, elementów składowych ekspozycji na 

ryzyko związane z działalnością handlową, 

o których mowa w niniejszym artykule ust. 

1 lit. a)–c), aby uwzględnić zmiany w 

obowiązujących uregulowaniach. 

Or. en 

 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wyrównania korzyści uzyskanych lub 

strat unikniętych w wyniku naruszenia, o 

ile możliwe jest ich określenie; 

b) wyrównania korzyści uzyskanych lub 

strat unikniętych – według szacunków 

właściwego organu – w wyniku 

naruszenia; 

 

Or. en 

 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) cofnięcia lub zawieszenia zezwolenia; d) cofnięcia zezwolenia; 
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Or. en 

 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) maksymalnych administracyjnych kar 

finansowych w wysokości nie mniejszej 

niż trzykrotność kwoty korzyści 

uzyskanych lub strat unikniętych w 

wyniku naruszenia, o ile możliwe jest ich 

określenie; 

g) administracyjnych sankcji finansowych 

w maksymalnej wysokości równej 

dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych 

w wyniku naruszenia, o ile możliwe jest 

ustalenie kwoty uzyskanych korzyści; 

Or. en 

 

Poprawka  85 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera h 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) w przypadku osoby fizycznej – 

maksymalnej administracyjnej kary 

finansowej w wysokości nie mniejszej niż 

5 000 000 EUR lub – w państwach 

członkowskich, których walutą nie jest 

euro – równowartość tej kwoty w walucie 

krajowej na dzień wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia; 

h) w przypadku osoby fizycznej – 

administracyjnych sankcji finansowych 

do maksymalnej wysokości 5 000 000 

EUR lub – w państwach członkowskich, 

których walutą nie jest euro – 

równowartość tej kwoty w walucie 

krajowej na dzień wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia; 

Or. en 

 

Poprawka  86 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera i 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) w przypadku osób prawnych – 

maksymalnej administracyjnej kary 

finansowej w wysokości co najmniej 10 

procent całkowitego obrotu rocznego tej 

osoby prawnej zgodnie z najnowszym 

dostępnym sprawozdaniem finansowym 

zatwierdzonym przez organ zarządzający; 

w przypadku gdy osoba prawna jest 

jednostką dominującą lub jednostką 

zależną jednostki dominującej, która musi 

przygotowywać skonsolidowane 

sprawozdania finansowe zgodnie z 

dyrektywą 2013/34/UE, stosowny 

całkowity roczny obrót stanowi kwota 

całkowitego łącznego obrotu rocznego lub 

odpowiedni rodzaj dochodu zgodnie z 

najnowszym dostępnym skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym 

zatwierdzonym przez organ zarządzający 

jednostki dominującej. 

i) w przypadku osób prawnych – – 

administracyjnych sankcji finansowych w 
maksymalnej wysokości równej 10 procent 

całkowitego obrotu rocznego netto 

przedsiębiorstwa w poprzednim roku 

obrotowym, obejmującego dochód brutto, 

na który składają się: odsetki należne i 

podobne przychody, przychody z akcji i 

innych papierów wartościowych o 

zmiennej i stałej stopie dochodu, a także 

należności z tytułu prowizji i opłat, o 

których mowa w art. 316 rozporządzenia 

(UE) nr 575/2013. 

Or. en 

 

Poprawka  87 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 28a 

 Sankcje EBC 

 W przypadku naruszenia, o którym mowa 

w ust. 1, EBC jako właściwy organ może 

nałożyć sankcje administracyjne 

określone w art. 18 rozporządzenia (UE) 

nr 1024/2013. 

Or. en 
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Poprawka  88 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) skalę korzyści uzyskanych lub strat 

unikniętych przez osobę odpowiedzialną za 

dane naruszenie, o ile możliwe jest ich 

określenie; 

d) skalę korzyści uzyskanych lub strat 

unikniętych – według szacunków 

właściwego organu – przez osobę 

odpowiedzialną za dane naruszenie, o ile 

możliwe jest ich określenie; 

Or. en 

 

Poprawka  89 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja monitoruje regularnie wpływ 

przepisów określonych w niniejszym 

rozporządzeniu na osiągnięcie celów, o 

których mowa w art. 1, i na stabilności 

całego systemu finansowego Unii, 

uwzględniając przy tym zmiany struktury 

rynku oraz sytuację i działalność 

podmiotów podlegających regulacji na 

mocy niniejszego rozporządzenia, oraz 

przedkłada odpowiednie wnioski. Przegląd 

ten skupia się w szczególności na: 

stosowaniu progów, o których mowa w art. 

3; stosowaniu zakazu przewidzianego w 

art. 6 i jego skuteczności; zakresu 

działalności, o którym mowa w art. 8; oraz 

adekwatności wskaźników określonych w 

art. 9. Do dnia 1 stycznia 2020 r., a 

następnie w regularnych odstępach czasu, 

Komisja przedstawia Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie – po 

uwzględnieniu opinii właściwych organów 

– sprawozdanie obejmujące wspomniane 

powyżej kwestie, w stosownych 

przypadkach wraz z wnioskiem 

Komisja monitoruje regularnie wpływ 

przepisów określonych w niniejszym 

rozporządzeniu na osiągnięcie celów, o 

których mowa w art. 1, i na stabilności 

całego systemu finansowego Unii, 

uwzględniając przy tym zmiany struktury 

rynku oraz sytuację i działalność 

podmiotów podlegających regulacji na 

mocy niniejszego rozporządzenia, oraz 

przedkłada odpowiednie wnioski. Przegląd 

ten skupia się w szczególności na: 

odpowiedniości i stosowaniu progów, o 

których mowa w art. 3; stosowaniu zakazu 

przewidzianego w art. 6 i jego 

skuteczności, w tym wyłączeniach z tego 

zakazu przewidzianych w tym artykule; 

zakresu działalności, o którym mowa w art. 

8; oraz adekwatności wskaźników 

określonych w art. 9. Do dnia 1 stycznia 

2020 r., a następnie w regularnych 

odstępach czasu, Komisja przedstawia 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie – po 

uwzględnieniu opinii właściwych organów 

– sprawozdanie obejmujące wspomniane 
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ustawodawczym. powyżej kwestie, w stosownych 

przypadkach wraz z wnioskiem 

ustawodawczym. 

Or. en 

 

Poprawka  90 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 

art. 6 ust. 6, art. 8 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 

11 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 16 

akapit drugi, art. 23 ust. 4 i art. 27 ust. 3 

wchodzi w życie, tylko jeśli Parlament 

Europejski albo Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie 2 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. 6 ust. 6, art. 8 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 

11 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 16 

akapit drugi, art. 23 ust. 4 i art. 27 ust. 3 

wchodzi w życie, tylko jeśli Parlament 

Europejski albo Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie 3 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 trzy miesiące 

z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 

Rady. 

Or. en 
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UZASADNIENIE 

 

Europa jest niedoinwestowana. Szacuje się, że rocznie w Unii brakuje od 400 do 700 mld 

EUR środków na inwestycje rocznie w porównaniu z sytuacją sprzed kryzysu. Jest to 

poważny problem, gdyż zagraża nie tylko miejscom pracy i wzrostowi gospodarczemu, ale 

także stabilności finansowej.  

Brak modernizacji i konkurencyjności oraz spadek zatrudnienia powodują zagrożenie dla 

stabilności finansów publicznych i osłabiają wartość aktywów. Taka kombinacja czynników 

może z powodzeniem doprowadzić do nowego kryzysu finansowego, jednak tym razem punkt 

wyjścia byłby znacznie niższy, gdyż wiele obszarów naszej gospodarki nie otrząsnęło się 

jeszcze z ostatniego kryzysu finansowego.  

Bez inwestycji prywatnych wartość aktywów spadnie i osłabi możliwości działania stabilnych 

finansowo banków, które spełniają nowe, znacznie wyższe wymogi kapitałowe. Wszystkie 

współczesne kryzysy finansowe charakteryzowały się w większym bądź mniejszym stopniu 

spadkiem cen aktywów, wynikającym w większości przypadków z detalicznego finansowania 

nieruchomości w połączeniu z osłabieniem wzrostu gospodarczego. Słaby wzrost był ściśle 

skorelowany ze zmniejszeniem konkurencyjności, co z kolei wynika z niewystarczającego 

finansowania nowych inwestycji komercyjnych i zdolności produkcyjnych.  

Zatem jeżeli banki nie są w stanie finansować inwestycji komercyjnych, detaliczne kredyty 

hipoteczne stają się ryzykiem systemowym. Tego należy uniknąć, aby Europa mogła znowu 

wkroczyć na ścieżkę wzrostu. W tym celu banki w Europie powinny mieć możliwość 

zapewniania płynności w całej Unii. Dobrze funkcjonująca unia rynków kapitałowych 

wymaga otwarcia kanałów finansowania wzrostu i nowych miejsc pracy oraz zapewnienia 

inwestycji w nowe sektory przemysłu i nowe przedsiębiorstwa w całej Unii, niezależnie od 

problemów związanych z finansami publicznymi poszczególnych państw członkowskich. 

Konstruktywne idee i rozwój przedsiębiorstw muszą być w stanie przyciągnąć inwestycje 

komercyjne, czyli uzyskać finansowanie.  

Zdaniem sprawozdawcy kwestia ta stanowi największe wyzwanie dla sektora finansowego w 

Europie i przyszłe prawodawstwo dotyczące jednolitego rynku finansowego musi ją 

uwzględniać w pierwszej kolejności.  

Banki muszą obecnie być w stanie spełnić nowe wymogi kapitałowe oraz wymogi związane z 

możliwością restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a jednocześnie muszą mieć 

możliwość zapewnienia kapitału i finansowania za pośrednictwem rynków papierów 

wartościowych, na przykład przez sekurytyzacje, oraz dzięki dystrybucji ryzyka na obszarze 

od tradycyjnego kredytowania bankowego do finansowania rynkowego. Oznacza to, że 

należy umożliwić bankom dostarczanie płynności na wspólny rynek w celu udzielania 

kredytów i finansowania inwestycji dzięki świadczeniu usług animatora rynku na rynku 

papierów wartościowych. 

Banki uniwersalne mają duże znaczenie systemowe, gdyż – działając w skali 

międzynarodowej – są wystarczająco duże, by przyciągać kapitał międzynarodowy i 

gromadzić środki finansowe w całej Europie. Przekształcają one kapitał w płynność, 

niezależnie od tego, w której części Unii działają, w celu finansowania inwestycji, które 

jednocześnie oznaczają dla nich dywersyfikację ryzyka.  
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Banki wyspecjalizowane będą odgrywać istotną rolę w tym zakresie, nie będą jednak 

wystarczające. Większa zależność od nich nie wzmocni stabilności sektora finansowego, a 

poleganie wyłącznie na nich zagroziłoby tak istotnemu tworzeniu płynności.  

Po pierwsze – banki wyspecjalizowane są bardziej narażone na wstrząsy systemowe i spadek 

wartości aktywów niż banki zdywersyfikowane. Jak zauważa EBC w swoim sprawozdaniu pt. 

„Struktury bankowe UE” (wrzesień 2010) po ostatnim kryzysie: „Chociaż zarówno banki 

zdywersyfikowane, jak i banki wyspecjalizowane (zwłaszcza banki czysto inwestycyjne) 

odnotowały spadek przychodów netto, a nawet straty, odpisy i rekapitalizacje w czasie 

kryzysu, instytucje zdywersyfikowane okazały się bardziej odporne, gdyż straty w niektórych 

segmentach zostały zrekompensowane przez alternatywne źródła dochodu.” 

Przyczyną ostatnich kryzysów finansowych, podobnie jak i obecnego kryzysu, było wiele 

czynników, takich jak bankowość detaliczna w odniesieniu do nieruchomości, brak 

dywersyfikacji, zależność od finansowania krótkoterminowego oraz ekspozycja na 

nieruchomości komercyjne przy spadku ich wartości. Banki zdywersyfikowane miały większe 

możliwości dywersyfikacji ryzyka niż banki wyspecjalizowane. Posiadanie większej liczby 

nóg niż jedna oznaczało większą odporność na kryzysy.  

Po drugie – europejski model sektora bankowego rozwijał się przez setki lat. Funkcjonuje on 

w kontekście europejskich rynków finansowych, uwzględniając takie elementy jak struktura 

działalności gospodarczej w Europie, charakteryzująca się dużym udziałem MŚP, publiczne 

systemy emerytalne oraz regulowana i nadzorowana działalność banków, co zapewnia 

bezpieczeństwo pożyczkodawcom i deponentom. System amerykański również ma ponad 

stuletnią historię i dostosował się do odmiennych warunków cechujących gospodarkę 

amerykańską. Poleganie w mniejszym stopniu na bankach uniwersalnych nie oznacza, że 

błyskawicznie pojawią się nowe kanały finansowania, lecz będziemy raczej mieli do 

czynienia z powolnym rozwojem nowych instytucji i sektora kredytowego, a zatem 

obniżeniem poziomu inwestycji.  

Po trzecie – nowe przepisy finansowe w UE zmieniły warunki działania. Od czasu kryzysu 

wprowadziliśmy nowe uregulowania i przepisy, które sprawiają, że rynki finansowe w 2014 r. 

wyglądają zupełnie inaczej niż w roku 2009. EMIR, MIFID2, CRD4, DGS, BRRD, SSM, 

SRM oraz EUNB. Te liczne skróty są symbolem całkowicie odmiennej architektury rynków 

finansowych. Przepisów, nadzoru i odpowiedzialności rynkowej, które są rzeczywistością.  

Udzielanie kredytów i zapewnianie finansowania wymagają zwiększenia kapitału 

podstawowego, zwiększenia kapitału podlegającego instrumentowi umorzenia i konwersji 

długu, określenia bardziej surowych kryteriów ryzyka i zapewnienia skutecznego nadzoru, jak 

również bardziej uważnej kontroli banków ze strony inwestorów. Można powiedzieć, że 

trudniej jest teraz zaciągać pożyczki, ponieważ trudniej jest ich udzielać. Zwiększenie 

bezpieczeństwa i stabilności daje w długim terminie szansę na wzrost gospodarczy, jednak w 

krótkim terminie ogranicza finansowanie. Nowe instrumenty regulacyjne muszą zaradzić 

temu problemowi oraz sprostać wyzwaniu związanemu z nowymi zagrożeniami 

systemowymi wynikającymi z niedoinwestowania.  

Zwiększenie stabilności musi umożliwić zwiększenie finansowania gospodarki europejskiej w 

ramach nowych przepisów i nowych zasad nadzoru, jakie wypracowaliśmy. Sytuacja, w 

której usługi pośrednictwa finansowego w coraz większej części byłyby świadczone poza 

nowymi ramami prawnymi dotyczącymi kapitału, restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji oraz nadzoru, oznaczałaby wyraźne zwiększenie ryzyka systemowego instytucji, 
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które są tak samo istotne systemowo jak banki.  

To współzależność i ekspozycja na ryzyko określa ryzyko systemowe, niezdywersyfikowany 

model bankowy lub wielkość danej instytucji. Ostatnie testy warunków skrajnych zwracają na 

to uwagę, pokazują to też nasze doświadczenia z kryzysu. Jego główną przyczyną nie była 

działalność handlowa.  

Wniosek Komisji Europejskiej ma na celu zakończenie prac nad jednolitym zbiorem 

przepisów, zajmując się ryzykiem systemowym, na które wciąż jesteśmy narażeni pomimo 

nowego prawodawstwa. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje to podejście, uważa 

jednak zarazem, że musi to być podejście oparte na ryzyku, że nie może ono prowadzić do 

zwiększenia liczby transakcji oraz zwiększenia finansowania poza regulowanymi i 

nadzorowanymi obszarami sektora finansowego. Należy realizować to podejście, 

wykorzystując przepisy, które przyjęliśmy ostatnio i które zmieniły warunki działania, 

opierając się na stabilności, którą osiągnęliśmy, aby umożliwić tworzenie płynności i rynków 

finansowych, jakich potrzebujemy, a także nawiązując do już wdrożonego prawodawstwa.  

Ryzyku systemowemu, na które jesteśmy narażeni w bankach uniwersalnych, musimy 

zaradzić za pomocą podejścia opartego na ryzyku, nie zaś za pomocą uznania jednej formy 

działalności za ryzyko systemowe (co nie jest prawdą) albo zakładania, że działalność 

handlowa jest bardziej ryzykowna z punktu widzenia systemowego niż działalność 

pożyczkowa (co też nie jest prawdą). Jednocześnie musimy zadbać o to, byśmy nie stali się 

bardziej narażeni na ryzyko systemowe wynikające z wzajemnych zależności między 

bankami wyspecjalizowanymi, które stanowią również istotną część systemu bankowego.  

Jeżeli istnieje ryzyko systemowe związane z bankami uniwersalnymi, które nie zostało 

uwzględnione w CRDIV i BRRD, ponieważ wynika z asymetrycznego połączenia 

działalności handlowej i detalicznej, powodując zagrożenia dla deponentów ze względu na 

zbyt duży lub zbyt ryzykowny portfel handlowy, należy zaradzić temu ryzyku nie dlatego, że 

chodzi o działalność handlową, lecz ze względu na istotne zagrożenia oraz w celu zajęcia się 

kwestią braku możliwości restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Przede wszystkim 

powinniśmy zadbać o to, by kosztów nie ponosili podatnicy.  

Jest rzeczą oczywistą, że nowe przepisy powinny nawiązywać do BRRD, aby zachować 

spójność z dotychczas przyjętym prawodawstwem, nie powielać przepisów i nie 

komplikować ich.  

Określona w BRRD odpowiedzialność właściwych organów za dokonanie oceny i podjęcie 

decyzji w sprawie możliwości restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest w sposób 

naturalny powiązana z decyzją o wyodrębnieniu działalności handlowej, która powoduje 

ryzyko dla kapitału deponentów. Wyodrębnienie może być jednym rozwiązaniem, 

podwyższenie kapitału lub ograniczenie ryzykownej działalności mogą być innymi 

rozwiązaniami, jak przewiduje BRRD.  

Powiązanie kryteriów ryzyka z możliwością restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 

banku powoduje, że rzeczą naturalną jest analiza ryzyka w kontekście kapitału podlegającego 

instrumentowi umorzenia i konwersji długu, co koncentruje uwagę na ryzyku związanym z  

oraz poszanowaniu podstawowej zasady BRRD, że rządy i podatnicy nie powinni ponosić 

kosztów ratowania akcjonariuszy lub inwestorów. Poziom kapitału podlegającego 

instrumentowi umorzenia i konwersji długu stanowi kluczowe kryterium oceny ryzyka 

działalności handlowej. Możliwość restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji musi być 

kluczem dla banków europejskich i dla jednolitego zbioru przepisów, niezbędnym do 



 

PE546.551v02-00 58/58 PR\1046197PL.doc 

PL 

dokonania oceny dotyczącej wyodrębnienia, podwyższenia kapitału czy zmniejszenia 

ekspozycji na ryzyko.  

Sprawozdawca pragnie podkreślić, że jeżeli chodzi o wsparcie poszanowania i wiarygodności 

BRRD oraz wymogu, że żaden akcjonariusz czy inwestor nie może mieć nadziei ani zakładać, 

że ktoś inny uratuje bank, bank uniwersalny zapewnia wysoce wiarygodne perspektywy. 

Banki zależne jedynie od kapitału deponentów muszą sięgnąć po środki deponentów o wiele 

wcześniej niż banki uniwersalne, co grozi powstaniem problemu o charakterze systemowym 

lub politycznym utrudniającym zastosowanie instrumentu umorzenia i konwersji długu.  

Należy podkreślić, że nie ma podstaw, by twierdzić, że działalność handlowa jest bardziej 

ryzykowna niż udzielanie kredytów, jest wręcz przeciwnie. Działalność handlowa jest 

sposobem na utrzymanie płynności aktywów i przekształcenie kapitału w kredyty oraz 

dywersyfikację ryzyka kredytowego. Handel zabezpieczonymi obligacjami lub opcjami na 

przejrzystych rynkach jest często bezpieczniejszy niż udzielanie pożyczek galeriom 

handlowym lub centrom biurowym. Działalność handlowa może być niezbędnym sposobem 

dywersyfikacji i ograniczenia ryzyka, co oznacza zmniejszenie ryzyka dla depozytów i 

stabilności finansowej.  

Dzięki podejściu opartemu na ryzyku, ukierunkowanemu bardziej na ryzyko systemowe niż 

na struktury lub działalność, czy to handlową, czy kredytową, możemy stworzyć jeszcze 

bardziej stabilny system finansowy i położyć podwaliny pod dynamiczną unię rynków 

kapitałowych, dostarczającą Europie płynności potrzebnej do inwestycji i wzrostu, która jest 

jeszcze jednym warunkiem stabilności finansowej. Osiągnięcie tej stabilności jest jednym z 

najważniejszych wyzwań stojących przed nami w celu przywrócenia Unii Europejskiej na 

ścieżkę wzrostu, konkurencyjności, tworzenia miejsc pracy i dobrobytu.  


