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Dokument roboczy – struktura nadzoru finansowego

1. Kontekst ogólny

Od chwili rozpoczęcia realizacji planu działania branży usług finansowych Parlament 
odgrywa istotną rolę w procesie tworzenia jednolitego rynku usług finansowych, polegającą 
na propagowaniu harmonizacji, przejrzystości oraz uczciwej konkurencji z jednoczesnym 
zapewnieniem ochrony inwestorów i konsumentów.

Długo przed kryzysem finansowym Parlament regularnie wzywał do wzmocnienia 
prawdziwie równych warunków konkurencji dla wszystkich zainteresowanych stron na 
szczeblu UE, a jednocześnie wskazywał istotne uchybienia w zakresie unijnego nadzoru nad 
jeszcze bardziej zintegrowanymi rynkami finansowymi (w tym kontekście patrz sprawozdanie 
José Manuela Garcíi-Margallo y Marfila dotyczące komunikatu Komisji w sprawie 
wprowadzania w życie ram dla rynków finansowych: plan działania (2000 r.)1, sprawozdanie 
Ieke van den Burg w sprawie zasad nadzoru ostrożnościowego w Unii Europejskiej (2002 r.)2, 
sprawozdanie Ieke van den Burg w sprawie Białej księgi na temat polityki w dziedzinie usług 
finansowych na lata 2005–2010 (2007)3 oraz sprawozdanie Ieke van den Burg i Daniela 
Daianu zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie działań następczych w związku
z metodą Lamfalussy’ego – przyszła struktura nadzoru (2008 r.)4). Ponadto w prawodawstwie
określono już podstawowe zasady lub wskazano ogólny kierunek rozwoju przyszłej struktury
nadzoru w UE (patrz sprawozdanie Petera Skinnera w sprawie zmienionego wniosku
w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania
i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przekształcenie) (2009 r.)5

oraz sprawozdanie Jeana-Paula Gauzèsa w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych6).

We wszystkich swoich rezolucjach Parlament wzywał Komisję do przeanalizowania 
sposobów osiągnięcia postępów w zakresie stworzenia bardziej zintegrowanej struktury 
nadzoru z jednoczesnym podejmowaniem starań na rzecz stworzenia zintegrowanego 
jednolitego rynku usług finansowych. Parlament zwracał również uwagę na konieczność 
skutecznego nadzoru nad ryzykiem systemowym i nadzoru ostrożnościowego nad czołowymi 
podmiotami rynkowymi. Do działań mających na celu zapewnienie stabilności finansowej 
powinny należeć analiza makroostrożnościowa i zarządzanie kryzysowe.

Komisja powołała grupę ekspertów wysokiego szczebla, której zadaniem było przedstawienie 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2000-
0180&format=XML&language=EN
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2002-
0568&format=XML&language=EN
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0338+0+DOC+XML+V0//PL
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-

0338+0+DOC+XML+V0//PL
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0251+0+DOC+XML+V0//PL
6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0279+0+DOC+XML+V0//PL
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propozycji dotyczących wzmocnienia europejskich rozwiązań nadzorczych. Grupa Jacques’a 
de Larosière’a przedstawiła swoje sprawozdanie w lutym 2009 r., a dnia 23 września 2009 r.
Komisja przedstawiła konkretne propozycje legislacyjne dotyczące:
– utworzenia Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego (ESFS) złożonego

z sieci krajowych organów nadzoru finansowego współpracujących z nowymi 
europejskimi organami nadzoru (ESA), powstałymi w wyniku przekształcenia obecnych 
komitetów europejskich organów nadzoru1 w Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
(EBA), Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
(ESMA);

– utworzenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) monitorującej
i oceniającej potencjalne zagrożenia dla stabilności finansowej wynikające z rozwoju 
sytuacji makroekonomicznej oraz sytuacji w ramach całego systemu finansowego. W tym 
celu ESRB wydawałaby wczesne ostrzeżenia w sprawie zagrożeń ogólnosystemowych, 
które mogą narastać, oraz, w stosownych przypadkach, zalecenia w sprawie działań 
mających na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom2.

Trybunał Sprawiedliwości3 orzekł, że art. 95 traktatu WE, który odnosi się do przyjęcia 
środków dotyczących zbliżenia ustawodawstw w celu ustanowienia i umożliwienia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, stanowi odpowiednią podstawę prawną do utworzenia
„organu wspólnotowego mającego za zadanie przyczynianie się do realizacji procesu 
harmonizacji”, jeżeli zadania powierzone takiemu organowi są ściśle związane z przedmiotem 
aktów zbliżających ustawodawstwa krajowe.

Skutkiem tych propozycji legislacyjnych był pierwszy wniosek z dnia 26 października 2009 r.
dotyczący dyrektywy o ogólnym zasięgu zmieniającej 11 dyrektyw w taki sposób, by
precyzyjniej określić zadania proponowanych organów nadzoru. W ciągu następnych kilku 
miesięcy ukaże się drugi wniosek dotyczący dyrektywy o ogólnym zasięgu, który zakończy 
ten proces.

W kolejnych częściach niniejszego dokumentu roboczego ogólnie przedstawiono treść 
propozycji Komisji i poruszone w nich kwestie oraz dokonano rozróżnienia między organami 
nadzoru makroostrożnościowego i organami nadzoru mikroostrożnościowego.

2. Nadzór makroostrożnościowy

2.1. Propozycje Komisji dotyczące utworzenia ESRB i powierzenia zadań EBC

Główne aspekty propozycji można przedstawić następująco:

Celem ESRB będzie:
                                               
1 Obecnie są to: Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (CEBS), Komitet Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych 

Programów Emerytalnych (CEIOPS) oraz Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR).

2 Należy zauważyć, że niniejszy dokument roboczy koncentruje się na propozycjach dotyczących utworzenia ESFS w drodze przekształcenia obecnych 

komitetów europejskich organów nadzoru finansowego w europejskie organy nadzoru. Wniosek w sprawie utworzenia ESRB zostanie omówiony 

w oddzielnym uzasadnieniu.

3 Sprawa C-217/04, Zjednoczone Królestwo przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, wyrok z dnia 2 maja 2006 r.
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1. przeciwdziałanie ryzyku systemowemu w obrębie systemu finansowego lub ograniczanie 
tego ryzyka, aby zapobiegać okresom powszechnych trudności finansowych;

2. przyczynianie się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego;
3. zapewnienie trwałego wkładu sektora finansowego we wzrost gospodarczy.

W tym celu ESRB ma być odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego 
nad systemem finansowym we Wspólnocie (określonym jako wszystkie instytucje i rynki
finansowe oraz cała infrastruktura tych rynków).

ESRB ma wykonywać następujące zadania:
1. identyfikowanie i/lub gromadzenie, w zależności od przypadku, oraz analizowanie 

wszystkich istotnych informacji;
2. identyfikowanie takich zagrożeń i szeregowanie ich pod względem ważności;
3. wydawanie ostrzeżeń w sytuacjach, gdy ryzyko jest uznawane za znaczące;
4. w razie potrzeby wydawanie zaleceń w sprawie działań zaradczych;
5. monitorowanie działań następczych w związku z ostrzeżeniami i zaleceniami;
6. ścisła współpraca z Europejskim Systemem Organów Nadzoru Finansowego oraz,

w stosownych przypadkach, udostępnianie europejskim organom nadzoru informacji na 
temat ryzyka systemowego, które są im potrzebne do realizacji ich zadań;

7. koordynowanie działań z instytucjami międzynarodowymi, w szczególności 
Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Radą Stabilności Finansowej, oraz 
właściwymi organami w krajach trzecich w sprawach dotyczących nadzoru 
makroostrożnościowego;

8. wykonywanie innych podobnych zadań określonych w prawodawstwie wspólnotowym.

ESRB ma posiadać uprawnienia do następujących działań:
1. żądanie od europejskich organów nadzoru pojedynczych informacji lub informacji

w postaci skróconej lub zbiorczej dotyczących instytucji finansowych; jeżeli żądane dane 
nie są dostępne europejskim organom nadzoru lub nie mogą zostać udostępnione
w odpowiednim terminie, ESRB może zwrócić się o te dane do krajowych organów 
nadzoru, krajowych banków centralnych lub innych organów państw członkowskich;

2. wydawanie ostrzeżeń i zaleceń o charakterze ogólnym lub szczegółowym, skierowanych 
do całej Wspólnoty (Komisji) albo jednego lub większej liczby państw członkowskich,
europejskich organów nadzoru lub krajowych organów nadzoru. 

Skład ESRB ma być następujący:
1. Zarząd Główny (61 członków, 33 członków mających prawo głosu, w tym 

29 przedstawicieli banków centralnych): 2 przedstawicieli EBC, 27 przedstawicieli 
krajowych banków centralnych, 1 komisarz europejski, przewodniczący 3 europejskich 
organów nadzoru, 27 przedstawicieli właściwych krajowych organów nadzoru
w zależności od omawianej kwestii (bez prawa głosu), 1 przedstawiciel Rady –
przewodniczący Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (bez prawa głosu); co najmniej 
4 posiedzenia rocznie.

2. Komitet Sterujący (12 członków, w tym 7 przedstawicieli banków centralnych): 
przewodniczący i wiceprzewodniczący, 5 innych członków Zarządu Głównego będących 
jednocześnie członkami Rady Ogólnej EBC, 1 komisarz europejski, przewodniczący 
3 europejskich organów nadzoru, 1 przedstawiciel Rady (przewodniczący Komitetu 
Ekonomiczno-Finansowego); posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
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3. Sekretariat: zapewniany przez EBC, dyrektor powoływany przez EBC.
4. Techniczny Komitet Doradczy (61 członków oraz dyrektor sekretariatu): 

27 przedstawicieli krajowych banków centralnych, 1 przedstawiciel EBC, 
27 przedstawicieli krajowych organów nadzoru, 3 przedstawicieli europejskich organów 
nadzoru, 2 przedstawicieli Komisji, 1 przedstawiciel Rady (z Komitetu 
Ekonomiczno-Finansowego); przewodniczący powoływany przez Zarząd Główny, brak 
określonej kadencji.

5. Przewodniczący i wiceprzewodniczący ESRB: przedstawiciele banków centralnych 
wybierani na okres 5 lat przez i spośród członków Zarządu Głównego, którzy są 
jednocześnie członkami Rady Ogólnej EBC. Przewodniczący przewodniczy 
posiedzeniom Zarządowi Głównego oraz Komitetu Sterującego.

6. Przewodniczący Technicznego Komitetu Doradczego: powoływany przez Zarząd 
Główny na wniosek przewodniczącego ESRB; brak określonej kadencji.

Członkowie ESRB mają wykonywać swoje obowiązki w sposób bezstronny i nie mogą 
zwracać się o instrukcje do państw członkowskich ani ich przyjmować. Państwa 
członkowskie nie mogą dążyć do wywierania wpływu na członków ESRB podczas 
wykonywania przez nich zadań związanych z ESRB. Obrady ESRB będą miały charakter 
poufny.

Komisja nie mogła oszacować kosztów finansowych ani liczby pracowników EBC, których 
praca będzie związana z działalnością ESRB.

2.2. Kwestie poruszone w propozycjach
W propozycjach poruszono szereg kwestii, do których należą:
– definicja stabilności finansowej, adekwatność zakresu kompetencji i uprawnień w celu 

osiągnięcia stabilności finansowej,
– odpowiednie uwzględnienie państw członkowskich należących i nienależących do strefy 

euro,
– brak osobowości prawnej i odpowiedzialności ESRB,
– równowaga instytucjonalna między instytucjami wspólnotowymi,
– udział banków centralnych i stosunkowe znaczenie zaangażowanych podmiotów w ujęciu 

ogólnym,
– równowaga między nadzorem sprawowanym przez ESRB nad działalnością sektora 

bankowego a nadzorem makroostrożnościowym nad sektorami ubezpieczeń i papierów 
wartościowych,

– potencjalny konflikt interesów między podstawowym celem EBC, którym jest stabilność 
cen, a celami ESRB,

– odpowiedzialność a niezależność EBC,
– niewiążący charakter ostrzeżeń i zaleceń,
– brak uprawnień w zakresie nakładania sankcji,
– stopień publicznego ujawniania ostrzeżeń i zaleceń,
– procedury głosowania dotyczące podawania ostrzeżeń i zaleceń do wiadomości publicznej,
– wymiar międzynarodowy (koordynacja i reprezentacja),
– udział ESRB w podejmowaniu decyzji dotyczących sytuacji nadzwyczajnej,
– współpraca między europejskimi organami nadzoru a ESRB, w szczególności

w przypadku przepływów informacji i przetwarzania danych,
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– finansowanie działalności ESRB, poziom uczestnictwa państw członkowskich należących
i nienależących do strefy euro oraz krajów EOG,

– dostęp do dokumentów i poufny charakter obrad,
– stali przedstawiciele Rady,
– brak przedstawicieli Parlamentu,
– przyszły rozwój i klauzula przeglądowa
– procedura powoływania przewodniczącego/wiceprzewodniczącego.

3. Nadzór mikroostrożnościowy

3.1. Propozycje Komisji dotyczące utworzenia EBA, ESMA i EIOPA
Według Komisji główne różnice między trzema zaproponowanymi europejskimi organami 
nadzoru dotyczą ich celów, zakresu ich działania oraz zdefiniowanych pojęć, które Komisja 
uzgodniła ze specyfiką odpowiednich sektorów i obowiązującym prawodawstwem 
wspólnotowym.

Ponadto Komisja proponuje, aby ESMA był odpowiedzialny za rejestrację agencji 
ratingowych oraz zawieszanie/cofanie takich rejestracji. Obowiązki i uprawnienia ESMA
w odniesieniu do agencji ratingowych zostaną określone w zmianie rozporządzenia w sprawie 
agencji ratingowych.

Główne aspekty propozycji można przedstawić następująco:
Europejskie organy nadzoru mają być podmiotami wspólnotowymi mającymi osobowość 
prawną, a ich siedziby mają znajdować się w Londynie (EBA), Frankfurcie (EIOPA) i Paryżu
(ESMA).

Celem europejskich organów nadzoru będzie przyczynianie się do:
1. poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego, co w szczególności dotyczy wysokiego 

poziomu skutecznych i spójnych uregulowań oraz nadzoru,
2. ochrony: deponentów i inwestorów (EBA), ubezpieczonych i innych beneficjentów

(EIOPA) oraz inwestorów (ESMA),
3. zapewnienia integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków 

finansowych,
4. zabezpieczenia stabilności systemu finansowego,
5. wzmocnienia międzynarodowej koordynacji nadzoru finansowego.

Zadania europejskich organów nadzoru obejmą:
1. przyczynianie się do ustanowienia wysokiej jakości wspólnych standardów i praktyk 

regulacyjnych i nadzorczych, w szczególności poprzez przedstawianie opinii
(wymaganych lub niewymaganych) instytucjom wspólnotowym oraz poprzez 
opracowywanie wytycznych, zaleceń i projektów standardów technicznych;

2. przyczynianie się do spójnego stosowania prawa wspólnotowego, w szczególności 
poprzez wkład do wspólnej kultury nadzoru, zapewnianie spójnego, efektywnego
i skutecznego stosowania prawodawstwa, zapobieganie arbitrażowi regulacyjnemu, 
mediacja i rozstrzyganie sporów między właściwymi organami, wspieranie spójności 
działań kolegiów organów nadzorczych oraz podejmowanie działań w sytuacjach 
nadzwyczajnych;

3. ułatwianie przekazywania zadań i obowiązków pomiędzy właściwymi organami;
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4. ścisłą współpracę z ESRB, w szczególności poprzez dostarczanie jej wszelkich 
informacji koniecznych do realizacji jej zadań oraz poprzez zapewnianie podejmowania 
odpowiednich działań następczych w związku z jej ostrzeżeniami i zaleceniami;

5. przeprowadzanie analiz wzajemnych ocen właściwych organów, tak by wzmocnić 
spójność wyników w zakresie nadzoru;

6. monitorowanie i ocenę zmian na rynku podlegającym ich kompetencjom;
7. realizację wszelkich konkretnych zadań określonych w rozporządzeniach lub

w prawodawstwie Wspólnoty.

Europejskie organy nadzoru mają posiadać uprawnienia do podejmowania następujących 
działań:
1. opracowywanie projektów standardów technicznych i przedstawianie ich Komisji do 

zatwierdzenia tylko częściowo lub ze zmianami (Komisja zaproponowała procedurę
komitologii, w której Parlament Europejski nie będzie brał udziału, wbrew zwyczajowej 
praktyce),

2. wydawanie wytycznych i zaleceń skierowanych do właściwych organów lub instytucji 
finansowych,

3. wydawanie zaleceń skierowanych do właściwych organów, określających działania 
konieczne do przestrzegania prawa wspólnotowego,

4. podejmowanie indywidualnych decyzji skierowanych do właściwych organów:
a. dotyczących podjęcia niezbędnych działań w celu likwidacji ryzyka, które może 

stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych
i ich stabilności bądź też stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, poprzez zapewnienie spełniania przez instytucje 
finansowe i właściwe organy wymogów ustanowionych w tym prawodawstwie, 
jeżeli Komisja przyjmie decyzję w sprawie istnienia sytuacji nadzwyczajnej, 
skierowaną do jednego z europejskich organów nadzoru,

b. zobowiązujących właściwy organ do podjęcia konkretnych działań lub 
powstrzymania się od działań w celu rozstrzygnięcia sporu powstałego
w wyniku braku zgody innego właściwego organu na stosowanie procedury, na 
podjęte działanie lub jego niepodjęcie.

5. podejmowanie indywidualnych decyzji skierowanych do instytucji finansowych
w przypadkach, w których właściwy organ krajowy nie stosuje się do:

a. decyzji Komisji w sprawie przestrzegania prawa wspólnotowego,
b. decyzji jednego z europejskich organów nadzoru w sytuacji nadzwyczajnej, 

jeżeli Komisja przyjęła decyzję w sprawie istnienia sytuacji nadzwyczajnej,
c. decyzji jednego z europejskich organów nadzoru w sprawie rozstrzygnięcia 

sporu.
6. wydawanie opinii dla Parlamentu, Rady lub Komisji.

Środki ochronne
Europejskie organy nadzoru mają pilnować, by decyzje podejmowane w odniesieniu do 
sytuacji nadzwyczajnych lub sporów nie wpływały w jakikolwiek sposób na obowiązki 
budżetowe państw członkowskich. Jeżeli państwo członkowskie uważa, że jest inaczej,
a decyzja zostanie utrzymana, może zwrócić się do Rady o rozstrzygnięcie kwalifikowaną 
większością głosów o tym, czy decyzję należy utrzymać, czy unieważnić.

Skład



PE430.734v03-00 8/10 DT\797720PL.doc

PL

Skład europejskich organów nadzoru ma być następujący:
1. Rada Organów Nadzoru (32 członków): przewodniczący, 27 przedstawicieli krajowych 

organów nadzoru, 1 przedstawiciel Komisji, 1 przedstawiciel ESRB, po 1 przedstawicielu 
poszczególnych europejskich organów nadzoru; stanowiąca większością kwalifikowaną 
lub zwykłą.

2. Zarząd (6 członków): przewodniczący, 1 przedstawiciel Komisji, 4 członków wybranych 
przez Radę Organów Nadzoru.

3. Przewodniczący, niezależny profesjonalista mianowany na okres 5 lat przez Radę 
Organów Nadzoru i zatwierdzany przez Parlament.

4. Dyrektor wykonawczy, niezależny profesjonalista powoływany na okres 5 lat przez Radę 
Organów Nadzoru.

5. Komisja Odwoławcza (6 członków): wspólny organ europejskich organów nadzoru.
6. Grupa zainteresowanych stron (30 członków).

Europejskie organy nadzoru mają wchodzić w skład Europejskiego Systemu Organów 
Nadzoru Finansowego i mają współpracować z ESRB.

Podczas wykonywania swoich zadań przewodniczący, dyrektor wykonawczy, członkowie 
Rady Organów Nadzoru mający prawo głosu i członkowie Zarządu winni działać niezależnie
i obiektywnie w interesie Wspólnoty i nie mogą zwracać się o instrukcje do instytucji lub 
organów wspólnotowych, rządu żadnego z państw członkowskich ani do innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego, ani też nie mogą przyjmować takich instrukcji.

Dochody
Dochody europejskich organów nadzoru mają obejmować w szczególności:
1. obowiązkowe składki uiszczane przez krajowe organy władzy publicznej właściwe

w zakresie nadzoru nad instytucjami finansowymi; 
2. dotację wspólnotową zapisaną w budżecie ogólnym Unii Europejskiej (sekcja 

„Komisja”);
3. opłaty uiszczane na rzecz organu w przypadkach określonych w odpowiednich 

instrumentach prawa wspólnotowego.

Liczba pracowników w poszczególnych latach
2011 2012 2012 2014

EBA 40 62 80 90
EIOPA 40 62 73 90
ESMA 43 60 76 89

W 2014 r. stosunek liczby pracowników operacyjnych i zarządzających do liczby 
pracowników pomocniczych ma wynieść 5:1.

3.2. Kwestie poruszone w propozycjach
W propozycjach poruszono szereg kwestii, do których należą:
– liczba organów oraz podział zadań i obowiązków,
– odpowiedzialność poszczególnych organów,
– finansowanie w perspektywie średnio- i długoterminowej,
– wymiar międzynarodowy (koordynacja i reprezentacja),
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– procedury decyzyjne w sytuacji nadzwyczajnej; ogólnie proces decyzyjny (większość 
zwykła czy większość kwalifikowana),

– uprawnienia w zakresie gromadzenia informacji,
– uprawnienia w odniesieniu do przyszłego prawodawstwa sektorowego,
– stosowanie procedury komitologii w odniesieniu do decyzji Komisji; rola Parlamentu,
– współpraca i koordynacja działań trzech organów,
– współpraca między organami a ESRB,
– współpraca między organami a krajowymi organami nadzoru,
– procedura prowadzenia wzajemnych ocen i działania następcze,
– definicja ryzyka transgranicznego,
– środki ochronne,
– uprawnienia decyzyjne wobec instytucji finansowych; brak uprawnień w zakresie 

nakładania sankcji,
– rola w odniesieniu do kolegiów organów nadzorczych; znaczenie dla dużych instytucji 

finansowych działających na skalę transgraniczną,
– rola, udział i skład grupy zainteresowanych stron,
– przyszły rozwój i klauzula przeglądowa.

4. Dyrektywy I i II o ogólnym zasięgu
4.1. Dyrektywa I o ogólnym zasięgu

Aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie zaproponowanych ram nadzoru, oprócz 
rozporządzeń ustanawiających EBA, EIOPA, ESMA i ESRB Komisja przedstawiła wniosek 
dotyczący dyrektywy o ogólnym zasięgu (dyrektywa I) zmieniającej obowiązujące 
prawodawstwo.

Celami tych zmian są:
– określenie odpowiedniego zakresu standardów technicznych jako dodatkowego narzędzia 

służącego konwergencji nadzorczej,
– uwzględnienie zadania organów, którym jest mediacja i rozstrzyganie sporów,
– ograniczenie i zintegrowanie różnych tekstów prawodawczych w sytuacji istnienia nowej 

struktury nadzoru.

Teksty prawodawcze zmienione dyrektywą I dotyczą głównie papierów wartościowych
i bankowości (dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych: 2006/48/WE i 2006/49/WE, 
dyrektywa w sprawie konglomeratów finansowych: 2002/87/WE, dyrektywa w sprawie 
instytucji pracowniczych programów emerytalnych: 2003/41/WE, dyrektywa w sprawie 
nadużyć rynkowych: 2003/6/WE, dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych: 
2004/39/WE, dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego: 2003/71/WE, dyrektywa
w sprawie zamknięcia rozliczeń: 1998/26/WE, dyrektywa w sprawie przejrzystości: 
2004/109/WE, dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy: 2005/60/WE oraz 
dyrektywa w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe: 2009/65/WE).

4.2. Dyrektywa II o ogólnym zasięgu
Komisja zaproponuje w razie potrzeby dalsze zmiany obowiązującego prawodawstwa
w następnej dyrektywie o ogólnym zasięgu (dyrektywa II). Dyrektywa II, która powinna 
zostać przyjęta na początku przyszłego roku, będzie się prawdopodobnie koncentrować 
głównie na prawodawstwie dotyczącym ubezpieczeń, takim jak dyrektywa Solvency II
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i dyrektywa w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

4.3. Kwestie poruszone w propozycjach
– charakter i zakres zaproponowanego dostosowania,
– równoczesne zmiany dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego, dyrektywy w sprawie 

nadużyć rynkowych, dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz 
dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych,

– brak konsolidacji tekstów, w których zaproponowano zmiany.


