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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Wniosek Komisji dotyczący ESRB

Wniosek Komisji stanowi część opartego na zaleceniach grupy de Larosière’a pakietu na 
rzecz poprawy ram nadzoru w UE, którego celem jest wyeliminowanie słabości istniejących 
ram nadzoru, uwypuklonych przez obecny kryzys finansowy.

ESRB – jako podstawa zintegrowanej unijnej struktury nadzorczej – powinna przyczynić się 
do lepszego funkcjonowania rynku wewnętrznego. ESRB jest zupełnie nowym, niemającym 
poprzedników organem europejskim, nie posiadającym osobowości prawnej. Ma ona –
poprzez stworzenie europejskiej perspektywy makroostrożnościowej – zaradzić problemowi 
niepełnej analizy ryzyka dokonywanej indywidualnie na poziomie krajowym, zwiększyć 
skuteczność mechanizmów wczesnego ostrzegania oraz doprowadzić do tego, aby oceny 
ryzyka znajdowały swoje odzwierciedlenie w działaniach odpowiednich organów.

Zgodnie z wnioskiem Komisji ESRB składa się z Zarządu Głównego, Komitetu Sterującego 
oraz Sekretariatu zapewnianego przez Europejski Bank Centralny. Kierownictwo obejmuje 
Zarząd, w skład którego wchodzą wszyscy prezesi krajowych banków centralnych. 
Rozporządzenie ustanawiające ESRB uzupełnia decyzja Rady, która nakłada na Europejski 
Bank Centralny (EBC) zadanie zapewnienia Sekretariatu ESRB.

2. Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje powołanie ESRB. Kryzys pokazał, że sam 
nadzór mikroostrożnościowy prowadzony przez organy krajowe nie wystarczy do 
identyfikacji ryzyk systemowych i przeciwdziałania im w odpowiednim czasie. Ważne jest 
stworzenie systemu nadzoru makroostrożnościowego na skalę europejską, dzięki któremu 
będzie można nadzorować i oceniać potencjalne ryzyka dla stabilności finansowej i 
ewentualnie zapobiegać im, wydawać wczesne ostrzeżenia przed ryzykami systemowymi 
oraz proponować konkretne środki zaradcze. Zależności między wydarzeniami w skali 
makroekonomicznej a systemem finansowym powinny być obserwowane i oceniane z 
szerokiej perspektywy. Ważne jest również zacieśnienie współpracy z MFW oraz Radą 
Stabilności Finansowej i odpowiednimi organami w krajach trzecich. Monitorowanie ryzyk 
systemowych zwiększa stabilność rynku finansowego i ogranicza prawdopodobieństwo 
wystąpienia nowych kryzysów, wzmacniając tym samym pozycję europejskiego rynku 
finansowego.

Sprawozdawczyni proponuje kilka poprawek służących wyjaśnieniu i ulepszeniu 
proponowanej struktury nadzoru. Przede wszystkim mandat ESRB powinien zostać wyraźnie 
ograniczony do sektora finansowego, bez wkraczania na obszar polityki płacowej i fiskalnej. 
Przy ocenie ryzyk należy w odpowiedni sposób uwzględnić wszystkie cele UE określone 
w art. 3 TUE.

Głosowanie w Zarządzie Głównym powinno przebiegać zgodnie z art. 10 wniosku Komisji 
wyłącznie według zasady, że każdemu członkowi przysługuje jeden głos. Ważenie głosów nie 
powinno mieć miejsca.
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Jeżeli chodzi o Komitet Sterujący, sprawozdawczyni proponuje, aby w jego skład wchodziło 
5 przedstawicieli krajowych banków centralnych, ponieważ ich zrównoważona reprezentacja 
w Komitecie Sterującym jest potrzebna dla nadzoru w skali makro, aby uniknąć dominacji 
przedstawicieli banków nieemisyjnych. 

Jeżeli chodzi o gromadzenie i wymianę informacji, należy zagwarantować niezależność przy 
realizacji zadań, niezależnie od władz krajowych. Dlatego należy zadbać o szybki i regularny 
dostęp do danych.

Należy zagwarantować jak najwyższy poziom przejrzystości. Należy zagwarantować jak 
najwyższy poziom przejrzystości. Jawność analiz powinna być normą, utajnianie musi być 
dokładnie uzasadnione i dozwolone jedynie na mocy specjalnej decyzji. Dane analiz powinny 
być dostępne publicznie i mieć formę (w miarę możliwości) anonimową, co może przyczynić 
się do wzrostu jakości zaleceń.

Parlament Europejski powinien posiadać takie same uprawnienia jak Rada i Komisja, w 
szczególności jeśli chodzi o możliwość zlecenia ESRB analiz.

Należy jasno określić zakres odpowiedzialności ESRB. Jednocześnie należy jednak zwrócić 
uwagę, że zgodnie z obecnym wnioskiem możliwe są jedynie niewiążące zalecenia i że ESRB 
nie powierza się żadnych zadań wykonawczych.

Podsumowując, proponowany system nadzoru jest pierwszym krokiem na drodze do 
osiągnięcia długoterminowego celu, jakim jest zharmonizowany europejski system nadzoru, 
w którym podmiot centralny na szczeblu europejskim przyjmuje funkcję organu 
posiadającego kompetencje regulacyjne wobec dużych transgranicznych instytucji (grup) 
finansowych/kredytowych o znaczeniu systemowym. Właściwymi organami dla grup 
instytucji kredytowych o znaczeniu systemowym powinny być europejskie organy nadzoru, 
natomiast instytucje o charakterze wyłącznie krajowym powinny – zgodnie z zasadą 
pomocniczości – podlegać wyłącznie nadzorowi krajowemu. 

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wspólnota potrzebuje specjalnego 
organu odpowiedzialnego za nadzór 
makroostrożnościowy nad całym systemem 
finansowym w UE, który identyfikowałby 
zagrożenia dla stabilności finansowej, a w 

(7) Unia potrzebuje specjalnego organu 
odpowiedzialnego za nadzór 
makroostrożnościowy nad całym systemem 
finansowym w UE, który identyfikowałby 
zagrożenia dla stabilności finansowej, a w 
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razie konieczności wydawał ostrzeżenia 
przed ryzykiem i zalecenia w sprawie 
działań mających na celu przeciwdziałanie 
tym zagrożeniom. Właściwe jest zatem 
ustanowienie Europejskiej Rady ds. 
Ryzyka Systemowego (ESRB) jako 
nowego niezależnego organu 
odpowiedzialnego za nadzór 
makroostrożnościowy na poziomie 
europejskim.

razie konieczności wydawał ostrzeżenia 
przed ryzykiem i zalecenia w sprawie 
działań mających na celu przeciwdziałanie 
tym zagrożeniom. Właściwe jest zatem 
ustanowienie Europejskiej Rady ds. 
Ryzyka Systemowego (ESRB) jako 
nowego niezależnego organu 
odpowiedzialnego za nadzór 
makroostrożnościowy na poziomie Unii. 
Analizy ESRB powinny ograniczać się do 
sektora finansowego i nie powinny 
dotyczyć kwestii związanych z polityką 
płacową lub fiskalną.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pięciu innych członków Zarządu 
Głównego będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC. 
Członkowie ci są wybierani na dwuletnią 
kadencję przez i spośród członków 
Zarządu Głównego będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC;

c) pięciu prezesów krajowych banków 
centralnych, którzy są wybierani na 
dwuletnią kadencję przez i spośród 
członków Zarządu Głównego będących
jednocześnie członkami Rady Ogólnej 
EBC; 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy ESRB ustali, że jej 
zalecenie nie zostało wykonane, a adresaci 
nie wyjaśnili odpowiednio swojego braku 
działania, informuje o tym Radę, a w 
stosownych przypadkach także właściwe 
europejskie organy nadzoru.

2. W przypadku gdy ESRB ustali, że jej 
zalecenie nie zostało wykonane, a adresaci 
nie wyjaśnili odpowiednio swojego braku 
działania, informuje o tym Radę, Komisję,
a w stosownych przypadkach także 
właściwe europejskie organy nadzoru.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ESRB jest również zobowiązana zbadać 
konkretne kwestie na wezwanie Rady lub 
Komisji. 

2. ESRB jest również zobowiązana zbadać 
konkretne kwestie na wezwanie Rady, 
Parlamentu Europejskiego lub Komisji. 
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