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I. Cel projektu aktu prawnego 
 

Niniejszy wniosek stanowi część pakietu mającego na celu usprawnienie nadzoru nad 
rynkami finansowymi UE poprzez poprawę funkcjonowania Europejskich urzędów systemu 
Nadzoru. Propozycja nowych przepisów dotyczy nadzoru sprawowanego przez Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz jego uprawnień i przewiduje 
przeniesienie niektórych uprawnień nadzorczych przysługujących obecnie właściwym 
organom krajowym oraz zwiększenia roli Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) w procesie zatwierdzania modeli 
wewnętrznych.  
Przedmiotowy wniosek obejmuje zmiany w: dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, 
zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE oraz dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II). 

Wniosek w zakresie zmiany dyrektywy 2014/65/UE (MiFID II) ma na celu poprawę jakości 
i dostępności danych transakcyjnych poprzez ustanowienie standardowego formatu tych 
danych, który jest łatwy do konsolidacji, łatwy do zrozumienia i dostępny po rozsądnych 
kosztach, a także poprzez nałożenie formalnych wymogów organizacyjnych na dostawców 
usług w zakresie udostępniania informacji oraz zobowiązanie ich do posiadania zezwolenia 
wydanego przez właściwe organy krajowe. Zdaniem KE z uwagi na paneuropejski charakter 
działalności tych podmiotów, problemy związane z ich funkcjonowaniem nie będą mogły być 
efektywnie rozwiązywane lokalnie dlatego należy przenieść z organów krajowych na ESMA 
uprawnienia do udzielania zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji 
oraz do nadzoru nad nimi. Proponowane zmiany obejmują modyfikację i uchylenie szeregu 
przepisów MiFID II, w tym dotyczących dostawców usług w zakresie udostępniania informacji 
oraz przepisów dotyczących uprawnień właściwych organów do nakładania sankcji na 
dostawców usług w zakresie udostępniania informacji. 

Ponadto niniejszy wniosek obejmuje również zmiany w dyrektywie 2009/138/WE 
(Wypłacalność II) dotyczące roli EIOPA w procesie zatwierdzania modeli wewnętrznych. 
Zgodnie z proponowanymi zmianami, w przypadku aplikacji o zatwierdzenie modelu 
wewnętrznego EIOPA ma otrzymać prawo do wydawania opinii odnośnie do tego, czy model 
powinien zostać zatwierdzony, a organ nadzoru powinien wydać swoją decyzję zgodnie 
z opinią EIOPA, bądź podać powody wydania decyzji wbrew tej opinii. Ponadto organy 
nadzoru powinny udostępniać EIOPA dokumentację złożoną przez zakłady ubezpieczeń 
w ramach aplikacji o zatwierdzenie modelu wewnętrznego.  
Komisja Europejska uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian faktem, iż obecne 
rozbieżności w zakresie nadzoru dotyczącego zatwierdzania modeli wewnętrznych stwarzają 
nierówne warunki konkurencji wśród uczestników rynku. Celem niniejszego wniosku jest 
więc wzmocnienie konwergencji praktyk nadzorczych poprzez zwiększenie roli EIOPA 
w odniesieniu do modeli wewnętrznych w drodze przepisów dotyczących współpracy 
i wymiany informacji oraz przyznanie EIOPA uprawnień do przyjmowania opinii w tym 
obszarze i do brania udziału, z własnej inicjatywy, w rozstrzyganiu sporów między organami 
nadzoru, m.in. za pośrednictwem wiążącej mediacji. 
 
 



II. Stanowisko RP  
 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej kierunkowo popiera zaproponowane we wniosku zmiany. 
Rząd zgadza się co do konieczności dokonania zmian w zakresie nadzoru nad podmiotami 
świadczącymi usługi gromadzenia i udostępniania danych objętych obowiązkiem 
wynikającym z przepisów dyrektywy 2014/65/UE (MiFID II). W praktyce podmiotami 
świadczącymi tego typu usługi będą w głównej mierze repozytoria transakcji, które zgodnie 
z przepisami rozporządzenia EMIR już teraz są nadzorowane przez podmiot europejski, 
tj. ESMA.  Centralizacja nadzoru nad tego rodzaju podmiotami wydaje się korzystna zarówno 
z perspektywy tych podmiotów, jak również instytucji uprawnionych do korzystania 
z gromadzonych danych. 

Wątpliwości Rządu Rzeczypospolitej Polskiej budzi natomiast brzmienie przepisów 
odnoszących się do zmian w dyrektywie 2009/138/WE dotyczące kwestii wzmocnienia roli 
EIOPA w procesie wydawania decyzji w stosunku do modeli wewnętrznych. Istotne obawy 
Rządu wynikają m.in. z kwestii: 

• odpowiedzialności za kondycję finansową i wypłacalność krajowych zakładów 
ubezpieczeń które spoczywają na lokalnych organach nadzoru i to do nich powinna 
należeć ostateczna decyzja, w jaki sposób zakłady te powinny wyliczać kapitałowe 
wymogi wypłacalności, 

• wzmocnienia pozycji EIOPA, która będzie miała w istocie silny wpływ na decyzję 
krajowego organu nadzoru, jednak bez ponoszenia odpowiedzialności w postaci np. 
zapewnienia środków na zabezpieczenie interesów ubezpieczonych. W przypadku 
niewypłacalności zakładu, którego model wewnętrzny zatwierdzono w 
proponowanym nowym trybie środki uruchomione zostaną z lokalnego 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

 

III. Uzasadnienie stanowiska RP 
 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podziela stanowisko zaprezentowane we wniosku dotyczące 
potrzeby rewizji przepisów dotyczących nadzoru nad niektórymi podmiotami w celu 
wzmocnienia i zintegrowania ram nadzoru. Silny i coraz bardziej zintegrowany nadzór 
finansowy będzie odgrywał ważną rolę w zapewnianiu korzyści i stawianiu czoła wyzwaniom 
związanym z dalszą integracją rynków finansowych UE, rozwojem technologii finansowej 
oraz rolą sektora finansowego we wspieraniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego.   

W ocenie Rządu RP z uwagi na transgraniczny wymiar przetwarzania danych, korzyści 
związane z łączeniem danych kompetencji - w tym potencjalnych korzyści skali - oraz 
negatywnego wpływu potencjału rozbieżności w praktykach nadzorczych w zakresie zarówno 
jakości danych transakcyjnych, jak i zadań podmiotów świadczących usługi w zakresie 
sprawozdawczości w danych, właściwe jest przekazanie procesu wydawania zezwoleń oraz 
nadzoru nad dostawcami danych sprawozdawczych z organów krajowych do ESMA. 
Ponieważ niespójności pod względem jakości, formatu, rzetelności i kosztów mają obecnie 
negatywny wpływ na przejrzystość danych, ochronę inwestorów i efektywność rynku, zmiany 
w MiFID II powinny przyczynić się do poprawy jakości i dostępności danych transakcyjnych 
poprzez ustanowienie standardowego formatu tych danych, który jest łatwy do konsolidacji, 



łatwy do zrozumienia i dostępny po rozsądnych kosztach, a także poprzez nałożenie 
formalnych wymogów organizacyjnych na dostawców usług w zakresie udostępniania 
informacji oraz zobowiązanie ich do posiadania zezwolenia wydanego przez właściwe organy 
krajowe.  
Podsumowując proponowane zmiany w dyrektywie MiFID II skupiają się na przeniesieniu 
z właściwych organów krajowych na ESMA uprawnień do udzielania zezwoleń dostawcom 
danych sprawozdawczych oraz do nadzoru nad nimi poprzez uwzględnienie tych uprawnień 
w rozporządzeniu (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR) 
bez wprowadzania dalszych zmian do przepisów mających zastosowanie do dostawców 
usług w zakresie udostępniania informacji, w tym do warunków dotyczących udzielania 
zezwoleń i wymogów organizacyjnych ustanowionych pierwotnie w MiFID II.  
 
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z ostrożnością odnosi się do propozycji zmian w zakresie 
zatwierdzania modeli wewnętrznych przez EIOPA. W opinii Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
podczas prac nad projektem należy zwrócić uwagę na poniższe uwarunkowania: 

• krajowe organy nadzoru posiadają lepsze zrozumienie lokalnych ryzyk, na które są 
narażone zakłady ubezpieczeń (np. ryzyko związane z masowymi rezygnacjami na skutek 
działalności organów zajmujących się ochroną konsumenta, ryzyka związane z sytuacją na 
rynkach finansowych, ryzyka związane ze zmianami legislacyjnymi), a przez to są bardziej 
kompetentne, aby ocenić, czy ryzyka te zostały zamodelowane we właściwy sposób, 

• w praktyce złożenie aplikacji o zatwierdzenie modelu wewnętrznego przez zakład 
ubezpieczeń poprzedzone jest przeważnie trwającą bardzo długo wymianą informacji 
w ramach tzw. procesów przedaplikacyjnych. De facto przeważająca większość prac 
związanych ze zrozumieniem modelu, a w szczególności zrozumieniem i analizą metod 
statystycznych i aktuarialnych zastosowanych w modelu oraz sposobu jego kalibracji, ma 
miejsce właśnie w ramach tego procesu i tylko dzięki tej pracy możliwe jest później wydanie 
rzetelnej i uzasadnionej w sposób merytoryczny decyzji w okresie 6 miesięcy od złożenia 
wniosku. Dokumentacja dotycząca modelu będzie musiała zostać przeanalizowana przez 
EIOPA od podstaw, bez uprzedniej znajomości przez EIOPA modelu wewnętrznego zakładu 
ubezpieczeń, w bardzo krótkim czasie, przez co EIOPA nie będzie w stanie poznać i zrozumieć 
modelu wewnętrznego w sposób rzetelny i dokładniejszy niż lokalny organ nadzoru. 
Powyższe wiąże się z ryzykiem, iż opinia EIOPA będzie oparta o powierzchowną analizę 
modelu i nie będzie bazowała na właściwym jego zrozumieniu i dogłębnej analizie 
stosowanych przez zakład ubezpieczeń metod statystycznych i aktuarialnych. 

 
1. Ocena skutków prawnych  

Implementacja dyrektywy, w zależności od jej ostatecznego brzmienia, może wymagać 
zmian w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie o nadzorze nad 
rynkiem finansowym, ustawie o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami 
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi 
wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, oraz w aktach wykonawczych 
wydanych na podstawie tych ustaw.  

 
2. Ocena skutków społecznych 

Przedmiotowy projekt nie wywoła istotnych skutków społecznych, niemniej w połączeniu 
z wdrożeniem pozostałych aktów prawnych zaproponowanych w ramach przeglądu 



Europejskich Urzędów Nadzoru może się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa 
sektora finansowego z zastrzeżeniem propozycji dotyczących zmian w dyrektywie 
2009/138/WE. 

 
3. Ocena skutków gospodarczych  

Przyjęcie proponowanego wniosku w zakresie dyrektywy MiFID II przełoży się na 
usprawnienie funkcjonowania nadzoru, co powinno mieć pozytywny wpływ na 
zwiększenie stabilności finansowej zwłaszcza w Państwach Członkowskich. W zakresie 
dyrektywy Wypłacalność II i EIOPA,  proponowane zmiany nie przyczynią się do 
zwiększenia bezpieczeństwa sektora ubezpieczeniowego w Polsce ani jego stabilności 
finansowej. 

 
4. Ocena skutków finansowych  

Propozycja nie będzie oddziaływać na krajowe budżety Państw Członkowskich.    
 
 

IV. Informacja w sprawie zgodności projektu aktu z zasadą pomocniczości 
 

W opinii Ministerstwa Finansów wniosek jest zgodny z zasadą pomocniczości. 
 

V. Przedstawiciel Rządu upoważniony do prezentowania stanowiska  
 

Piotr Nowak 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów  
ul. Świętokrzyska 12 
00-916 Warszawa 


