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Unijne ramy technologii finansowej (FinTech)
Mimo wspólnych przepisów UE dotyczących usług finansowych i ochrony danych nadal istnieją
obszary, w których państwa członkowskie mogą być mniej restrykcyjne na szczeblu krajowym. W
sprawozdaniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej zaapelowano do Komisji o przedłożenie
propozycji w sprawie planu działania w zakresie technologii finansowej oraz zapewnienia równych
warunków działania.

Informacje podstawowe
Pojęcie FinTech jest obecnie synonimem tworzącego się sektora usług finansowych XXI wieku. FinTech
obejmuje innowacje technologiczne w sektorze finansowym, takie jak płatności bezgotówkowe, robo-
doradcy, finansowanie społecznościowe, pożyczki społecznościowe oraz waluty wirtualne. Rozbieżności w
przepisach państw członkowskich na szczeblu krajowym mogą wynikać z rozproszonego otoczenia
biznesowego uniemożliwiającego transgraniczną ekspansję. Przyczyniają się one również do stworzenia
nierównych warunków działania oraz możliwości arbitrażu, zachęcając przedsiębiorstwa do ubiegania się o
zezwolenia w mniej restrykcyjnych jurysdykcjach w celu zminimalizowania obciążeń regulacyjnych w
działalności międzynarodowej. Na szczeblu UE panuje wyraźne przekonanie co do potencjalnego wkładu, jaki
FinTech mógłby wnieść na rzecz zwiększenia wydajności i integracji finansowej oraz wzmocnienia roli Unii
Europejskiej jako światowego gracza w sektorze finansowym, ale także co do potrzeby wdrożenia
bezpiecznego i skutecznego rozporządzenia w celu ochrony innowacyjności, tworzenia miejsc pracy oraz
zapewnienia cyberbezpieczeństwa i praw konsumentów.

Unijne ramy rozporządzenia w sprawie FinTech
W związku z powyższym w listopadzie 2016 r. Komisja Europejska ustanowiła grupę zadaniową ds.
technologii finansowej w celu zbadania szeregu kwestii. Ponieważ żaden akt prawny nie obejmuje wszystkich
aspektów FinTech, Komisja chciałaby, aby przedsiębiorstwa świadczące usługi finansowe stosowały te same
przepisy co wszelkie inne przedsiębiorstwa świadczące takie usługi. W zależności od prowadzonej
działalności powinny obowiązywać różne przepisy, np.: dyrektywa 2009/110/WE (pieniądz elektroniczny),
dyrektywa (UE) 2015/2366 (usługi płatnicze) oraz rozporządzenie (UE) 2016/679 (dane osobowe).
Aby lepiej zrozumieć sektor technologii finansowej, kilka instytucji UE przeprowadziło badania lub
konsultacje z zainteresowanymi stronami. W marcu 2017 r. Komisja Europejska zorganizowała konferencję
poświęconą FinTech i zleciła przeprowadzenie zewnętrznej analizy, której wstępne wyniki powinny być znane
pod koniec 2017 r. Potencjalne korzyści płynące z technologii zdecentralizowanej księgi rachunkowej
stosowanych na rynkach papierów wartościowych zostały natomiast ujęte w dokumencie konsultacyjnym
Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Ponadto Wspólny Komitet
Europejskich Urzędów Nadzoru opublikował dokument konsultacji publicznych, który dotyczy między innymi
potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z korzystaniem z dużych zbiorów danych.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 25 kwietnia 2017 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu przyjęła sprawozdanie z własnej
inicjatywy w sprawie wpływu FichTech na przyszłość sektora finansowego. Głosowanie na posiedzeniu
plenarnym zaplanowano na maj.
Sprawozdanie zawiera apel do Komisji o opracowanie kompleksowego planu działania dotyczącego FinTech
w ramach jej strategii na rzecz unii rynków kapitałowych oraz jednolitego rynku cyfrowego, aby stworzyć
skuteczny i bardziej zintegrowany europejski system finansowy. Nowe ramy powinny obejmować takie
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dziedziny jak ochrona danych oraz konsumentów, tworzenie miejsc pracy, innowacje, ochrona inwestorów,
cyberbezpieczeństwo i pewność regulacyjna. W sprawozdaniu sugeruje się, że przepisy i nadzór w obszarze
FinTech powinny opierać się na trzech zasadach: po pierwsze, do tych samych usług powinny mieć
zastosowanie takie same przepisy, niezależnie od rodzaju podmiotu prawnego, którego to dotyczy, lub jego
lokalizacji; po drugie, zastosowanie musi mieć neutralność pod względem technologicznym; po trzecie,
należy przyjąć podejście oparte na analizie ryzyka, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności działań
legislacyjnych i nadzorczych do ryzyka i istotności zagrożeń.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2016/2243(INI) Komisja przedmiotowo właściwa: Komisja Gospodarcza i
Monetarna (ECON). Sprawozdawczyni: Cora van Nieuwenhuizen, ALDE, Holandia.
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