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EUROPEJSKI SYSTEM NADZORU FINANSOWEGO (ESNF)

Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) to zdecentralizowany i
wielopoziomowy system organów mikro- i makroostrożnościowych mający na celu
zapewnienie konsekwentnego i spójnego nadzoru finansowego w UE. Składa się
on z Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, trzech europejskich urzędów
nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) i krajowych organów
nadzoru. ESNF stale ewoluował, aby uwzględnić zmieniający się kontekst, w którym
działa, w szczególności wprowadzenie unii bankowej, cel utworzeniu unii rynków
kapitałowych i wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 114 i art. 127 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

INFORMACJE OGÓLNE I CELE

Sektor finansowy podlega ścisłym ramom regulacyjnym i nadzorczym mającym na celu
wspieranie stabilności finansowej i ochronę klientów usług finansowych. W przepisach
UE określono zasady i normy, których muszą przestrzegać instytucje finansowe.
Nadzór jest procesem kontrolnym, którego celem jest zapewnienie prawidłowego
stosowania tych zasad i norm przez instytucje finansowe. Światowy kryzys finansowy w
latach 2007–2008 ujawnił m.in. potrzebą poprawy i wzmocnienia europejskiej struktury
regulacyjnej i nadzorczej. W rezultacie UE przeprowadziła szereg reform mających
na celu zmianę sposobu regulowania i nadzorowania unijnego sektora finansowego.
W ślad za zaleceniami ujętymi w sprawozdaniu grupy ekspertów de Larosière’a na
temat wzmocnienia europejskich ram nadzorczych w 2010 r. wprowadzono ESNF,
który rozpoczął działalność 1 stycznia 2011 r. ESNF składa się z Europejskiej Rady
ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), trzech europejskich urzędów nadzoru (EUN),
a mianowicie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejskiego
Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejskiego
Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA),
Wspólnego Komitetu EUN i krajowych organów nadzoru.
Głównym celem ESNF jest dopilnowanie, by zasady mające zastosowanie do sektora
finansowego były odpowiednio wdrażane we wszystkich państwach członkowskich w
celu zachowania stabilności finansowej, wzmocnienia zaufania i zapewniania ochrony
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konsumentów. Celem ESNF jest także budowa wspólnej kultury nadzoru i wspieranie
działania jednolitego europejskiego rynku finansowego.
ESNF jest systemem łączącym nadzór mikro- i makroostrożnościowy. Głównym
celem nadzoru mikroostrożnościowego jest ograniczenie prawdopodobieństwa upadku
poszczególnych instytucji finansowych oraz jego skutków, co pozwala chronić
klientów. Zdrowie i dobra kondycja poszczególnych instytucji finansowych mogą mieć
również wpływ na inne instytucje ze względu na ryzyko efektu domina. Nadzór
makroostrożnościowy dotyczy ekspozycji całego systemu finansowego na wspólne
zagrożenia. Służy on ograniczeniu trudności w celu ochrony całej gospodarki przed
znacznymi stratami w produkcie realnym.
Światowy kryzys finansowy w latach 2007–2008 pokazał, że w systemie nadzoru
UE sprzed kryzysu położono zbyt duży nacisk na nadzór nad poszczególnymi
instytucjami finansowymi, a zbyt mały na aspekty makroostrożnościowe. W
związku z tym utworzono specjalny organ – ERRS odpowiedzialny za nadzór
makroostrożnościowy nad systemem finansowym UE oraz zapobieganie ryzyku
systemowemu i jego łagodzenie. Nadzór mikroostrożnościowy w odpowiednich
sektorach usług finansowych, tj. bankowości, rynków kapitałowych i ubezpieczeń,
prowadzą EUNB, ESMA i EIOPA. Trzy organy nadzoru mikroostrożnościowego
współpracują w ramach Wspólnego Komitetu EUN nad kwestiami międzysektorowymi
i horyzontalnymi.

ZASADY OGÓLNE

A. Nadzór mikroostrożnościowy
W UE nadzór mikroostrożnościowy charakteryzuje się wielowarstwowym systemem
urzędów podzielonych ze względu na obszar sektorowy (bankowość, ubezpieczenia
i rynki kapitałowe) oraz szczebel, na którym odbywa się nadzór i regulacja (unijny
i krajowy).
1. Europejskie urzędy nadzoru (EUN)
EUNB, ESMA i EIOPA to agencje UE, które mają osobowość prawną i są
reprezentowane przez swoich przewodniczących. Muszą działać w niezależny sposób
i jedynie w interesie całej UE. Rozliczają się z podejmowanych działań przed
Parlamentem i Radą.
Głównym celem europejskich urzędów nadzoru, określonym w odpowiednich
rozporządzeniach ustanawiających (rozporządzenia EUN), jest ochrona interesu
publicznego dzięki wspieraniu stabilności i skuteczności systemu finansowego. W
szczególności europejskie urzędy nadzoru odgrywają rolę w zakresie:
— ułatwiania sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, w tym zwłaszcza

zapewniania właściwego, skutecznego i spójnego poziomu regulacji i nadzoru;

— zapewniania integralności, przejrzystości, efektywności i prawidłowego
funkcjonowania rynków finansowych;

— wzmocnienia międzynarodowej koordynacji w zakresie nadzoru finansowego;
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— zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu i propagowania równych warunków
konkurencji;

— gwarantowania właściwych regulacji i nadzoru w zakresie podejmowania
odnośnych rodzajów ryzyka;

— wzmocnienia ochrony klientów;

— zwiększenia konwergencji praktyk nadzorczych na rynku wewnętrznym.

Europejskie Urzędy Nadzoru przyczyniają się do stworzenia jednolitego zbioru
przepisów przez opracowywanie dwóch rodzajów standardów technicznych (projektów
regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych), które są następnie
przyjmowane przez Komisję (jako akty delegowane lub akty wykonawcze). W celu
zwiększenia konwergencji praktyk nadzorczych urzędy wydają wytyczne i zalecenia,
a także mają określone kompetencje w przypadku naruszeń przepisów unijnych
przez krajowe organy nadzoru, sytuacji nadzwyczajnych i sporów między właściwymi
urzędami krajowymi.
Każdy europejski urząd nadzoru ma przygotować, w porozumieniu z ERRS,
kryteria identyfikowania i ilościowego określenia ryzyka systemowego dla swojego
odpowiedniego sektora działalności oraz opracować odpowiedni system testów
warunków skrajnych dla instytucji wchodzących w zakres odnośnych kompetencji.
Europejskie urzędy nadzoru rozpoczynają też i koordynują w całej UE testy warunków
skrajnych w celu oceny odporności uczestników rynku finansowego. Uczestników
rynku finansowego, którzy mogą generować ryzyko systemowe, należy następnie
poddać wzmocnionemu nadzorowi.
Trzy europejskie urzędy nadzoru są zorganizowane w ten sam sposób. Ich struktura
zarządzania obejmuje Radę Organów Nadzoru, zarząd, przewodniczącego i dyrektora
wykonawczego. Rada Organów Nadzoru jest głównym organem decyzyjnym i składa
się z przewodniczącego, naczelnika właściwego organu nadzoru z każdego państwa
członkowskiego oraz po jednym przedstawicielu z Komisji, Europejskiego Banku
Centralnego (EBC), ERRS oraz dwóch pozostałych EUN.
a. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
Podstawa prawna: rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia
Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego),
zmienione kolejnymi aktami.
Z uwagi na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE siedzibę EUNB przeniesiono
w czerwcu 2019 r. do Paryża. Zakres kompetencji EUNB obejmuje instytucje
kredytowe, konglomeraty finansowe, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze i instytucje
pieniądza elektronicznego. W ramach przeglądu w 2019 r. EUNB powierzono również
zadanie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy i
finansowania terroryzmu.
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b. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów
Emerytalnych (EIOPA)
Podstawa prawna: rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia
Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń
i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmienione kolejnymi aktami.
Siedziba EIOPA znajduje się we Frankfurcie nad Menem. Urząd zajmuje
się przede wszystkim zakładami ubezpieczeń i reasekuracji, pośrednikami
ubezpieczeniowymi, konglomeratami finansowymi oraz instytucjami pracowniczych
programów emerytalnych (IORP). Bierze głównie udział w opracowywaniu jednolitego
zbioru przepisów w zakresie ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych
za pośrednictwem odpowiednio systemów Wypłacalność II i IORP.
c. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Podstawa prawna: rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia
Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych), zmienione kolejnymi aktami.
ESMA ma siedzibę w Paryżu. Zakres jego kompetencji obejmuje rynki kapitałowe
i instytucje uczestniczące (wymiana, podmioty handlowe, fundusze itd.). W UE urząd
ten sprawuje bezpośredni nadzór nad rejestracją agencji ratingowych i repozytoriów
transakcji oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za dozór nad nimi i nakładanie na
nie sankcji. Odpowiada także za uznawanie kontrahentów centralnych i repozytoriów
transakcji z państw trzecich (tj. państw spoza UE) oraz certyfikację i zatwierdzanie
agencji ratingowych z państw trzecich.
2. Wspólne organy
a. Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru
Wspólny Komitet odpowiada za ogólną i międzysektorową koordynację działań,
mającą na celu zapewnienie spójności nadzoru. Zgodnie z rozporządzeniami
EUN jego działalność obejmuje następujące obszary: konglomeraty finansowe;
księgowość i audyt; analizy mikroostrożnościowe rozwoju sytuacji w perspektywie
międzysektorowej oraz zagrożeń i słabości związanych ze stabilnością finansową;
detaliczne produkty inwestycyjne i usługi finansowe; kwestie dotyczące ochrony
konsumentów i inwestorów; cyberbezpieczeństwo oraz wymianę informacji między
ERRS a europejskimi urzędami nadzoru. Wspólny Komitet jest też odpowiedzialny
za rozstrzyganie sporów między europejskimi urzędami nadzoru w sprawach
międzysektorowych.
W skład Wspólnego Komitetu wchodzą przewodniczący poszczególnych europejskich
urzędów nadzoru (oraz ewentualnych podkomitetów), a przewodniczy mu
przewodniczący jednego z EUN wybierany na 12-miesięczną rotacyjną kadencję.
Przewodniczący Wspólnego Komitetu jest też wiceprzewodniczącym ERRS.
Posiedzenia Wspólnego Komitetu muszą odbywać się co najmniej raz na dwa
miesiące.
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b. Komisja Odwoławcza
Komisja Odwoławcza to organ niezależny od trzech europejskich urzędów nadzoru
odpowiadający za odwołania wystosowane przez strony, na które mają wpływ decyzje
Urzędów. Składa się z sześciu członków i sześciu zastępców powołanych przez
europejskie urzędy nadzoru na okres pięciu lat, na podstawie listy kandydatów
zaproponowanej przez Komisję. Sprzeciw wobec decyzji Komisji Odwoławczej można
wnosić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
3. Właściwe krajowe organy nadzoru
Każde państwo członkowskie powołuje własne właściwe organy, które stanową część
ESNF i są reprezentowane w europejskich urzędach nadzoru.
B. Nadzór makroostrożnościowy – Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego
(ERRS)
Podstawa prawna: rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru
makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej
Rady ds. Ryzyka Systemowego, zmienione późniejszymi przepisami, a także
rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 w sprawie powierzenia Europejskiemu
Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej
Rady ds. Ryzyka Systemowego.
ERRS sprawuje nadzór makroostrożnościowy na szczeblu UE. Działalność tej Rady
ma służyć zapobieganiu ryzyku systemowemu w zakresie stabilności finansowej
w odniesieniu do zmian o charakterze makroekonomicznym i ograniczaniu go.
W ramach rozporządzeń ustanawiających ERRS powierzono różne zadania oraz
zapewniono instrumenty umożliwiające ERRS ich wykonywanie. Zadania te obejmują:
gromadzenie i analizowanie istotnych informacji; identyfikowanie ryzyka systemowe
i szeregowanie go pod względem ważności; wydawanie ostrzeżeń i zaleceń oraz
monitorowanie działań następczych; udostępnianie Radzie oceny, w przypadku gdy
ERRS uzna, że może wystąpić sytuacja nadzwyczajna; współpracę z wszystkimi
innymi stronami ESNF; koordynację działań z międzynarodowymi instytucjami
finansowymi, np. Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Radą Stabilności
Finansowej oraz wykonywanie innych zadań określonych w prawodawstwie unijnym.
W skład ERRS wchodzi Zarząd Główny, Komitet Sterujący, dwa organy doradcze
(Doradczy Komitet Naukowy i Doradczy Komitet Techniczny) i sekretariat.
Wsparcie analityczne, statystyczne, administracyjne i logistyczne na rzecz ERRS
zapewnia EBC. Prezes EBC jest również przewodniczącym ERRS.
C. Współpraca na różnych szczeblach
Rynki finansowe są złożone, wzajemnie połączone i coraz bardziej zglobalizowane.
Kluczowe znaczenie mają zatem koordynacja i współpraca między organami
nadzoru odpowiedzialnymi za poszczególne podmioty i sektory w UE i na
całym świecie. W rozporządzeniach ustanawiających ESNF przewidziano szereg
narzędzi i mechanizmów współpracy między poszczególnymi organami nadzoru na
szczeblu UE. W tym kontekście EUN odgrywają istotną rolę koordynacyjną. Różne
podmioty w ramach ESNF koordynują również współpracę z różnymi instytucjami
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międzynarodowymi, w tym na takich forach nadzorczych jak Międzynarodowa
Organizacja Komisji Papierów Wartościowych, Rada Stabilności Finansowej
i Międzynarodowe Stowarzyszenie Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego, oraz
z organami nadzoru państw trzecich.
Rozwój ram nadzorczych
Ramy regulacyjne i nadzorcze UE ewoluowały z biegiem czasu. W czasie światowego
kryzysu finansowego w latach 2007–2008 i w jego następstwie stało się jasne, że
konieczna jest ściślejsza integracja nadzoru bankowego w strefie euro. W związku
z tym w 2013 r. ustanowiono unię bankową[1] UE, która zaczęła funkcjonować w
listopadzie 2014 r. i która wprowadziła nowe elementy oraz podmioty. Szczególnie
istotnym elementem ram nadzorczych jest Jednolity Mechanizm Nadzorczy (SSM) jako
jeden z głównych filarów unii bankowej.
Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Jednolity Mechanizm Nadzorczy EBC jest
organem nadzorującym największe banki („istotne instytucje kredytowe”) w państwach
członkowskich należących do strefy euro oraz w państwach członkowskich spoza
strefy euro, które zdecydują się do niej przystąpić. W związku z tym strukturę
zarządzania EBC dostosowano przez powołanie Rady ds. Nadzoru. Zadania EBC
obejmują w związku z tym udzielanie zezwoleń instytucjom kredytowym, zapewnianie
zgodności z wymogami ostrożnościowymi i innymi wymogami prawnymi oraz
przeprowadzanie przeglądów nadzorczych. Krajowe organy nadzoru bankowego nadal
nadzorują pozostałe banki. Poza zadaniami mikroostrożnościowymi EBC wykonuje
również zadania makroostrożnościowe za pomocą odpowiednich narzędzi. Z myślą
o zapewnieniu spójnego nadzoru EBC ściśle współpracuje z krajowymi organami
nadzoru bankowego w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego oraz z innymi
organami wchodzącymi w skład ESNF, a szczególnie z EUNB.
Ponadto dla banków objętych SSM ustanowiono jednolity mechanizm restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji, który zaczął funkcjonować w 2016 r. Umożliwia on
skuteczne zarządzanie restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją banków za
pośrednictwem Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
oraz finansowanego przez sektor bankowy jednolitego funduszu restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji. Ma on zapewnić restrukturyzację i uporządkowaną
likwidację upadających banków przy minimalnych kosztach dla podatników i
gospodarki realnej.
W dążeniu do stworzenia unii rynków kapitałowych UE oraz w ramach szerszego
wachlarza środków po przeprowadzonym w 2019 r. przeglądzie ram ESNF zmieniono
rozporządzenia ustanawiające europejskie urzędy nadzoru i ERRS. Celem było
wzmocnienie uprawnień, zarządzania i finansowania europejskich urzędów nadzoru
oraz poprawa zdolności ERRS do nadzoru nad systemem finansowym i wykrywania
zagrożeń dla stabilności finansowej. EUN przyznano dalsze uprawnienia obejmujące
większą rolę EUNB w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy, ulepszone
narzędzia EIOPA służące wspieraniu konwergencji praktyk nadzorczych w dziedzinie
ubezpieczeń oraz wzmocniony bezpośredni nadzór ESMA w innych obszarach rynków
kapitałowych (np. nadużycia na rynku, kluczowe wskaźniki referencyjne UE, dostawcy
usług w zakresie udostępniania informacji). Przegląd zawierał też pewne środki w
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reakcji na nowe wyzwania i możliwości, np. coraz większe znaczenie zrównoważonego
finansowania i nowe zmiany w dziedzinie technologii finansowej (FinTech).
Ostatni przegląd działalności EUN przewidziano w planie działania na rzecz unii
rynków kapitałowych z 2020 r. i zakończono w maju 2022 r. Zaproponowano w
nim wprowadzenie ukierunkowanych zmian, aby wspierać konwergencję praktyk
nadzorczych w prawodawstwie sektorowym oraz kontynuować proces refleksji nad
ewentualnymi dalszymi obszarami wymagającymi poprawy.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Jako współprawodawca Parlament odegrał ważną rolę w określeniu przepisów
ustanawiających ESNF. Ponadto sprawuje on funkcję kontrolną w odniesieniu do
środków przyjętych w celu opracowania jednolitego zbioru przepisów, tj. aktów
delegowanych (w tym regulacyjnych standardów technicznych) i aktów wykonawczych
(w tym wykonawczych standardów technicznych). Parlament musi zatwierdzić
przewodniczących i dyrektorów wykonawczych EUN. Parlament ma też szerokie prawa
do informacji, np. do otrzymywania rocznego programu prac, wieloletniego programu
działania i rocznych sprawozdań europejskich urzędów nadzoru. Ponadto PE może
zwrócić się do europejskich urzędów nadzoru o wydanie opinii. Corocznie głosuje także
nad przyznaniem europejskim urzędom nadzoru absolutorium z wykonania budżetu.
Parlament i EBC zawarły ponadto porozumienie międzyinstytucjonalne (2013/694/UE)
z myślą o zapewnieniu rozliczalności i nadzoru w związku z zadaniami powierzonymi
EBC w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. W szczególności Parlament
podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia kandydatów zaproponowanych przez
EBC odpowiednio na stanowiska przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady
ds. Nadzoru w drodze głosowania w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) oraz
na posiedzeniu plenarnym. Ponadto przewodniczący Rady ds. Nadzoru uczestniczy
w regularnych wysłuchaniach i wymianach poglądów z posłami do PE, na których
przedstawia sprawozdanie roczne EBC z działalności nadzorczej oraz wyjaśnia
kwestie związane z wykonywaniem przez EBC zadań nadzorczych, a także odpowiada
na pytania posłów do PE.

Radostina Parenti
09/2022
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