
(f) w ramach ESFS istnieje wystarczająca różnorodność i wysoka jakość; 

(g) istnieje właściwa odpowiedzialność i przejrzystość w odniesieniu do wymogów dotyczących publi
kowania; 

(h) siedziba EIOPA jest odpowiednia; 

(i) należy ustanowić Fundusz Stabilności Ubezpieczeń na poziomie UE, jako najlepszą obronę przed 
zakłóceniem konkurencji i najskuteczniejszy sposób zaradzenia niepowodzeniu transgranicznej 
instytucji. 

2. Sprawozdanie to jest przekazywane wraz z towarzyszącymi mu wnioskami (w stosownych przypad
kach) Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

Artykuł 67 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem art. 62 i art. 63 ust. 1 i 2, 
które stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. EIOPA zostaje stworzony z dniem 
rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach człon
kowskich. 

Sporządzono w … dnia … r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

Przewodniczący 

W imieniu Rady 

Przewodniczący 

Wymogi kapitałowe dotyczące portfela handlowego i resekurytyzacji oraz 
przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń ***I 

P7_TA(2010)0274 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE 
i 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego 
i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (COM(2009)0362 – C7- 

0096/2009 – 2009/0099(COD)) 

(2011/C 351 E/40) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2009)0362), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0096/2009),
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— uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia 
w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” 
(COM(2009)0665), 

— uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 53 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 listopada 2009 r. ( 1 ), 

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 20 stycznia 2010 r. ( 2 ), 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych oraz Komisji Prawnej (A7-0205/2010), 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy w przypadku uznania za stosowne wpro
wadzenia znaczących zmian do wniosku lub zastąpienia tegoż innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji 
i parlamentom państw członkowskich. 

( 1 ) Dz.U. C 291 z 1.12.2009, s. 1. 
( 2 ) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 

P7_TC1-COD(2009)0099 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 lipca 2010 r. 
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/…/UE zmieniającej 
dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela 

handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, dyrektywy 2010/76/UE) 

Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego dotyczące funkcjonowania 
Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego * 

P7_TA(2010)0275 

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu 
szczególne zadania dotyczące funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego 

(05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS)) 

(2011/C 351 E/41) 

(Specjalna procedura ustawodawcza –konsultacja) 

Wniosek został zmieniony w dniu 7 lipca 2010 r. w następujący sposób ( 1 ):
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( 1 ) Sprawa została następnie odesłana do komisji parlamentarnej zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi Regulaminu 
(A7-0167/2010). 

Środa, 7 lipca 2010 r.


