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Kryzys finansowy, który wybuchł w 2008 r., dosięgnął również niektórych państw 
strefy euro Unii europejskiej, stawiając pod znakiem zapytania wydolność finansową 
tej strefy jako całości oraz obnażając słabości strukturalne koncepcji wprowadzenia 
wspólnej waluty w  Unii, zwłaszcza brak dopełnienia wspólnej polityki pieniężnej 
mocną koordynację polityk gospodarczych państw członkowskich oraz słabą efek-
tywność paktu stabilności i  Wzrostu, stojącego na straży przestrzegania kryteriów 
konwergencyjnych, w  tym przede wszystkim dyscypliny budżetowej państw człon-
kowskich .

reakcja Unii europejskiej i jej państw członkowskich na pierwsze symptomy tego 
kryzysu była z  pewnością spóźniona. Niemniej podejmowane po 2010 r. działania, 
nakierowane na umocnienie koordynacji polityk gospodarczych państw członkow-
skich, podniesienie ich konkurencyjności (fiasko strategii Lizbońskiej ujawniło sła-
bość Unii w tej dziedzinie), w tym przeprowadzenie koniecznych reform w polityce 
zatrudnienia, systemów emerytalnych, opieki zdrowotnej, przede wszystkim jednak 
działania podejmowane na rzecz sanacji strefy euro („ratunkowe” działania ad hoc, 
a  następnie ustanowienie środków trwałych – europejskiego Mechanizmu stabil-
ności) zaczęły przynosić efekty. Obecnie, scenariusze katastroficzne, prognozujące 
„dekompozycję” strefy euro, mającą polegać co najmniej na pozbyciu się z niej naj-
słabszych członków – państw południa, jeśli nie na rozpadzie całej strefy i  fiasku 
koncepcji wspólnego pieniądza (euro), należą w  zasadzie do przeszłości, choć kry-
zys z pewnością nie został jeszcze przezwyciężony. Uzgodniono również spójny plan 
konsolidacji strefy euro, zasadzający się na – poza wyżej wymienionymi elementami 
– podniesieniu efektywności paktu stabilności i Wzrostu oraz ustanowieniu unii ban-
kowej i  unii politycznej. pierwsze etapy tego planu są konsekwentnie realizowane, 
przede wszystkim ze względu na determinację wiodących państw strefy euro – Nie-
miec i  Francji. Nie zawahano się – wobec obstrukcji w  unijnym procesie decyzyj-
nym ze strony niektórych państw (głównie Wielkiej Brytanii) przed sięgnięciem do 
regulacji istotnych elementów programu sanacji i  konsolidacji strefy euro w  dro-
dze środków międzyrządowych, tj. umów międzynarodowych zawartych poza ramami 
prawno-instytucjonalnymi Unii europejskiej (Traktatu ustanawiającego europejski 
Mechanizm stabilności i Traktatu o unii fiskalnej). paradoksalnie, kryzys strefy euro 
ujawnił jednocześnie jej kluczowe znaczenie w procesie integracji europejskiej – jako 
kształtującego się centrum decyzyjnego (owego „twardego jądra”) w  ramach Unii 
europejskiej. podejmowane działania na rzecz konsolidacji strefy euro, po części – 
jak wspomniano – poza ramami instytucjonalno-prawnymi Unii, nie bez racji posta-
wiły problem zachowania spójności procesu integracji europejskiej i  realnej możli-
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wości marginalizacji w tym procesie państw członkowskich Unii pozostających poza 
strefą euro1 .

Niniejszy „Wybór” koncentruje się na najważniejszych dla funkcjonowania strefy 
euro i przeprowadzanej obecnie jej reformy aktach prawnych – unijnego prawa pier-
wotnego i pochodnego oraz na umowach międzynarodowych zawartych poza ramami 
instytucjonalno-prawnymi Unii europejskiej. Wyjątki poczyniono jedynie dla paktu 
euro plus, porozumienia mającego charakter polityczny, niemniej mającego zara-
zem istotne znaczenie praktyczne w ramach programu umocnienia konkurencyjności 
państw członkowskich Unii, dla przyjętego przez radę Ue regulaminu odrębnych 
szczytów państw strefy euro – ze względu na wagę tej kwestii dla „wyodrębniania się” 
strefy euro w ramach Unii europejskiej oraz dla deklaracji nr 30, mającej znaczenie 
interpretacyjne w kontekście paktu stabilności i Wzrostu. Natomiast obecne wydanie 
„Wyboru” nie obejmuje unijnych aktów prawa pochodnego nakierowanych na usta-
nowienie unii bankowej głównie ze względu na to, iż w momencie finalizowania prac 
nad „Wyborem” znajdowały się one jeszcze w  stadium prac legislacyjnych (na ten 
temat szerzej w końcowej części wstępu).

„Wybór” składa się z  pięciu części. Część pierwsza – Wybrane postanowienia 
Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, protokoły i  deklaracje oraz pierwotne 
rozporządzenia ustanawiające Pakt Stabilności i Wzrostu – obejmuje artykuły 199 do 
144 TFUe, odnoszące się do polityki gospodarczej i  pieniężnej Ue oraz powią-
zane z  tymi postanowieniami protokoły (stanowiące „integralne części” Traktatów) 
i deklarację nr 30. W części tej zamieszczone zostały również pierwotne teksty dwóch 
rozporządzeń rady (We) – nr 1466/97 i nr 1467/97, stanowiących podstawę prawną 
paktu stabilności i Wzrostu, przy czym dodane zostały również rozporządzenia rady 
Ue z  2005 r. (nr 1055/2005 i  nr 1056/2005) nowelizujące powyższe rozporządze-
nia pierwotne. Warto przypomnieć, że nowelizacja ta, skutkująca „rozluźnieniem” 
reżimu paktu stabilności i Wzrostu, była następstwem „zmowy” Niemiec i Francji, 
które zablokowały na początku ubiegłego dziesięciolecia wszczęcie przez Komisję 
europejską w  stosunku do nich procedury Nadmiernego Deficytu. Umieszczenie 
tych rozporządzeń w  „Wyborze” było niezbędne ze względu na to, że akty prawne 
zawarte w „sześciopaku” i „dwupaku” odwołują się siłą rzeczy do tych rozporządzeń, 
po części zmieniając ich postanowienia. Tak więc lektura aktów prawnych zawartych 
w  „sześciopaku” i  „dwupaku” bez możliwości bezpośredniego sięgnięcia do pier-
wotnych rozporządzeń ustanawiających pakt stabilności i  Wzrostu byłaby bardzo 
utrudniona . 

Części druga i  trzecia zawierają – odpowiednio – akty unijnego prawa pochod-
nego wchodzące w skład „sześciopaku” (pięć rozporządzeń i  jedna dyrektywa) oraz 
„dwupaku” (dwa rozporządzenia). akty prawne wchodzące w  skład „sześciopaku” 
i  „dwupaku” obowiązują po części jedynie państwa strefy euro. „sześciopak”, przy-
jęty podczas sprawowania przez polskę prezydencji w  radzie Ue w  drugiej poło-
wie 2011 r., nakierowany jest na reformę paktu stabilności i  Wzrostu, umocnienie 

1 szerzej na ten temat: J. Barcz, Spójność Unii Europejskiej a  sanacja i  konsolidacja strefy euro, 
„sprawy Międzynarodowe” 2013, nr 2.
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unijnych ram nadzoru finansowego, umocnienie semestru europejskiego oraz koor-
dynacji polityk gospodarczych państw członkowskich. Dwa rozporządzenia przyjęte 
w końcu maja 2013 r. w ramach „dwupaku” są niezbędnym uzupełnieniem „sześcio-
paku”2. Mają one zastosowanie tylko do państw członkowskich strefy euro. pierwsze 
z nich (nr 472/2013) wprowadza w stosunku do państw strefy euro wzmocniony nad-
zór gospodarczy i budżetowy, w przypadku gdy jedno z nich dotknięte jest lub zagro-
żone trudnościami finansowymi. Drugie rozporządzenie (nr 473/2013) dotyczy moni-
torowania i oceny projektów planów budżetowych państw tej strefy oraz zapewnienia 
korekty nadmiernego deficytu.

W części czwartej – Umowy międzynarodowe dotyczące reformy strefy euro i wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości UE w  sprawie C-370/12 Pringle – zamieszczone zostały 
dwie umowy międzynarodowe, zawarte poza ramami instytucjonalno-prawnymi Unii 
europejskiej, a  stanowiące istotne elementy programu sanacji i  konsolidacji strefy 
euro, a mianowicie: po pierwsze – podpisany przez państwa strefy euro dnia 2 lutego 
2012 r. Treaty establishing the European Stability Mechanizm – Traktat ustanawiający 
europejski Mechanizm stabilności (TeMs) (wszedł w  życie 27  września 2012 r.), 
który ustanowił odrębną organizację międzynarodową (europejski Mechanizm sta-
bilności – eMs) jako trwały mechanizm, gwarantujący w przyszłości stabilność finan-
sową państw strefy euro jako całości; członkami eMs są państwa strefy euro, zaś 
pozostałe państwa członkowskie Ue mogą uczestniczyć w  działaniach pomocowych 
eMs na zasadzie ad hoc (tekst tego Traktatu został zamieszczony w  języku angiel-
skim, polska nie jest bowiem jego stroną, a brak jest miarodajnego tłumaczenia robo-
czego na język polski); po drugie – podpisany 2 marca 2012 r. Traktat o stabilności, 
koordynacji i  zarządzaniu w  Unii gospodarczej i  Walutowej (Traktat o  unii fiskal-
nej – TUF) (wszedł w życie 1 stycznia 2013 r.); jest on otwarty do podpisania przez 
wszystkie państwa członkowskie Ue (nie podpisały jedynie Czechy i  Wielka Bryta-
nia); celem tego Traktatu jest umocnienie przestrzegania przez państwa członkow-
skie Ue, zwłaszcza strefy euro, zasad warunkujących stabilność finansów publicznych, 
w  szczególności reguły nie przekraczania przez deficyt budżetowy pułapu 3% pKB 
i aby dług publiczny pozostawał poniżej 60% pKB. W części tej zamieszczono również 
wyrok Trybunału sprawiedliwości Ue z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie C-370/12 
pringle, w którym Trybunał stwierdził zgodność z prawem Ue decyzji rady europej-
skiej 2011/199/Ue (na mocy której uzupełniono art. 136 TFUe o ustęp 3, stanowiący 
podstawę prawną dla zawarcia Traktatu ustanawiającego europejski Mechanizm sta-
bilności) oraz zgodność z prawem Ue samego Traktatu. Wyrok ten zostanie bez wąt-
pienia uznany za jedno z najistotniejszych orzeczeń odnoszących się do ustroju Unii. 
precyzuje on bowiem ramy prawne dla działań międzyrządowych grupy państw człon-
kowskich w sprawach ważnych dla całej Ue, tym samym określając zakres zgodnego 
z prawem unijnym „różnicowania się” wewnętrznego Unii. problem ten nabrał szcze-

2 por. european Commission. MeMO. “Two-Pack” completes budgetary surveillance cycle for euro 
area and further improves economic governance, Brussels, 12 March 2013. MeMO/13/196.
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gólnej wagi obecnie, w obliczu działań podejmowanych na rzecz sanacji i konsolida-
cji strefy euro, prowadzących do takiego formalnego i faktycznego zróżnicowania3 .

„Wybór” zamyka część piąta – Inne dokumenty, zawierająca jeden akt unijnego 
prawa pochodnego i dwa dokumenty polityczne, wspomniane na początku. W przy-
padku aktu unijnego prawa pochodnego, chodzi o  rozporządzenie rady (Ue) 
nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski Mechanizm stabiliza-
cji Finansowej, które stanowi istotny („unijny”) element tzw. mechanizmu greckiego, 
czyli mechanizmu ad hoc, umożliwiającego udzielenie pomocy finansowej państwom 
strefy euro (przed uzupełnieniem art. 136 TFUe na mocy decyzji rady europejskiej 
2011/199/Ue i zawarciem Traktatu ustanawiającego europejski Mechanizm stabilno-
ści nie było podstawy prawnej do udzielania takiej pomocy państwom strefy euro). 
przypomnieć jednak należy, że ustanowiony na mocy rozporządzenia nr 407/2010 
europejski Mechanizm stabilności Finansowej stanowi jedynie jeden z  elementów 
tzw. mechanizmu greckiego, mającego wielofilarową konstrukcję. Co prawda pew-
nym „spoiwem” unijnym dla tego mechanizmu jest Memorandum of Understanding, 
podpisane przez grecję i  przez Komisję europejską (w imieniu państw członkow-
skich Ue należących do strefy euro)4, niemniej pozostałe elementy tego mechani-
zmu mają charakter międzyrządowy, zwłaszcza europejski instrument stabilności 
Finansowej, ustanowiony na mocy podpisanego 7 czerwca 2010 r. EFSF Framework 
Agreement5 (weszło w życie 15 czerwca 2010 r.) i mający formę prawną spółki prawa 
luksemburskiego (suma wsparcia finansowego – 440 mld euro), w  której państwa 
strefy euro występują jako akcjonariusze6. W części tej zamieszczony jest również pakt 
euro plus, mający charakter porozumienia politycznego zawartego między szefami 
państw i  rządów państw członkowskich Ue w  ramach rady europejskiej (zamiesz-
czonego jako załącznik i do Konkluzji z  posiedzenia rady europejskiej w  dniach 
24–25 marca 2011 r.). znaczenie praktyczne paktu, wkraczającego w dziedziny kom-
petencji zastrzeżonych dla państw członkowskich i zobowiązującego do działań nakie-
rowanych głównie na podniesienie ich konkurencyjności może być bardzo istotne, tym 
bardziej że podejmowane przez państwa na jego podstawie zobowiązania są monito-
rowane w ramach semestru europejskiego oraz bezpośrednio przez radę europej-
ską7. W końcu część ta zawiera również regulamin pracy szczytu państw strefy euro 
(Rules for the Organisation of the Proceedings of the Euro Summits), przyjęty 14 marca 
2013 r. przez radę Ue w  nawiązaniu do art. 12 Traktatu o  unii fiskalnej. przypo-
mnijmy, że polska wniosła istotny wkład podczas negocjacji nad Traktatem o  unii 
fiskalnej, domagając się skutecznie (w imię zachowania spójności Unii), aby w szczy-
tach państw strefy euro mogli brać udział również przedstawiciele państw członkow-

3 szczegółowo: J. Barcz, Środki międzyrządowe konsolidujące strefę euro (w świetle wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości UE w sprawie C-370/12 Pringle), „państwo i prawo” 2013, nr 8.

4 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10111.pdf.
5 http://www.efsf.europa.eu/attachments/20111019_efsf_framework_agreement_en.pdf.
6 szczegółowo na ten temat: D. sobczyński, Ramy prawne tzw. mechanizmu greckiego oraz Europej-

skiego Mechanizmu Stabilności, „europejski przegląd sądowy” 2012, nr 2.
7 szerzej: J. Barcz, Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych, Warszawa 

2012, s. 54 i nast.
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skich Ue, nie należących do strefy euro (co znalazło wyraz w ust. 3 art. 12 Traktatu 
i odpowiednio – w punkcie 4.5. regulaminu). 

Jak już wspomniano, zawarte w  niniejszym „Wyborze” dokumenty obejmują 
przede wszystkim obowiązujące obecnie unijne akty prawa pierwotnego i pochodnego 
oraz wiążące umowy międzynarodowe. zdawać sobie jednak należy sprawę z tego, że 
dynamika przyjmowania nowych regulacji, nakierowanych na konsolidację instytucjo-
nalną, prawną i gospodarczą strefy euro jest olbrzymia. W fazę konkretyzacji wchodzi 
obecnie plan ustanowienia „rzeczywistej” (genuine) Unii gospodarczej i Walutowej, 
która ma być oparta na unii bankowej i unii politycznej.

różne dotychczasowe, cząstkowe propozycje zostały skonkretyzowane i  ujęte 
w spójny plan w komunikacie Komisji europejskiej z 28 listopada 2012 r.8, następnie 
nieco zmodyfikowany w projekcie przedłożonym przez przewodniczącego rady euro-
pejskiej H. Van rompuya, a przygotowanym 5 grudnia 2012 r. we współpracy z prze-
wodniczącymi Komisji europejskiej, europejskiego Banku Centralnego i eurogrupy9 . 
Niektóre jego istotne elementy (zwłaszcza formuła wspólnego nadzoru nad bankami) 
zostały 13 grudnia 2012 r. uzgodnione przez radę Ue i potwierdzone wraz z zasad-
niczymi kierunkami reformy na najwyższym szczeblu politycznym podczas spotkania 
rady europejskiej w  dniach 13–14 grudnia 2012 r.10 Dalsza konkretyzacja znalazła 
wyraz w komunikatach Komisji europejskiej z 20 marca 2013 r. w sprawie uprzedniej 
koordynacji planów głównych reform polityki gospodarczej i w sprawie instrumentu 
na rzecz konwergencji i konkurencyjności11 .

Komisja zakłada „dojście” do „rzeczywistej” Unii gospodarczej i  Walutowej 
w  trzech etapach obejmujących działania: w  krótkiej perspektywie – do połowy 
2014  r., w  średniej perspektywie (5 lat – do 2017 r.) oraz w perspektywie długoter-
minowej (po 2017 r.)12. Nie wnikając w  szczegóły tego planu, podkreślić należy, że 
zarówno Komisja13, jak i rada europejska wychodzą z założenia, iż ma on być reali-
zowany w  „ramach prawnych i  instytucjonalnych” Ue14, przy wykorzystaniu przede 
wszystkim instrumentów unijnego prawa pochodnego, a w przyszłości – w razie takiej 
potrzeby – również przez rewizję postanowień Traktatów stanowiących podstawę Ue.

Ważne elementy planu mogą być w  istocie realizowane przy pomocy aktów unij-
nego prawa pochodnego, podobnie jak uczyniono to w  przypadku „sześciopaku”. 
Dotyczy to również przyjętego w końcu maja 2013 r. „dwupaku” (rozporządzeń nakie-
rowanych na umocnienie koordynacji budżetowej i  nadzoru nad budżetami państw 
członkowskich), ustanowienia wspólnego nadzoru bankowego czy planowanej dyrek-

 8 A blueprint for a deep and genuin economic and monetary union. Launching a European Debate, 
COM(2012) 777 final, Bruksela, 28 Xi 2012.

 9 Towards a  Genuine Economic and Monetary Union – dokument eUCO 120/12, Bruksela, 
26 Vi 2012.

10 zob. konkluzje rady europejskiej (13–14 Xii 2012), dokument eUCO 205/12, Bruksela,  
14 Xii 2012, pkt i.

11 Komisja europejska. Komunikat prasowy, Bruksela, dnia 20 marca 2013 r., ip/13/248.
12 zob. komunikat Komisji europejskiej z 28 Xi 2012, jw., s. 12–13.
13 Tamże, s. 13–14.
14 zob. konkluzje rady europejskiej (13–14 Xii 2012), jw., pkt i.4.
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tywy w  sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i  uporządkowanej likwidacji banków 
oraz dyrektywy w  sprawie systemu gwarantowanych depozytów. Niemniej, dalsze, 
efektywne korzystanie z tej drogi będzie wymagało zmiany procedury15 – ze specjalnej 
procedury ustawodawczej (w której rada Ue decyduje jednomyślnie) na zwykłą pro-
cedurę ustawodawczą (gdzie rada Ue decyduje większością kwalifikowaną). Dotyczy 
to np. art. 127 ust. 6 TFUe, tworzącego podstawę prawną dla przyjmowania prawa 
pochodnego w dziedzinach fundamentalnych dla realizacji planu. zmianę odpowied-
nich postanowień TFUe można przeprowadzić w  tym zakresie, bez konieczności 
zawierania traktatu rewizyjnego, w drodze uproszczonej procedury zmiany – tzw. pro-
cedury kładki na podstawie art. 48 ust. 7 TUe. Nie jest to jednak prosta procedura 
– wymaga jednomyślnej decyzji rady europejskiej, zgody parlamentu europejskiego 
i – mimo że nie wymaga „zatwierdzenia” (ratyfikacji) w państwach członkowskich Ue 
(jak decyzja 2011/199/Ue podjęta na podstawie art. 48 ust. 6 TUe), to jednak każdy 
z  parlamentów narodowych może wyrazić sprzeciw wobec zamiaru podjęcia decyzji 
w  ramach tej procedury (art. 48 ust. 7 akapit 3 TUe). W obecnej sytuacji – dużej 
polaryzacji stanowisk państw członkowskich w sprawie konsolidacji strefy euro – pod-
jęcie takiej decyzji będzie więc bardzo trudne.

Natomiast wiele podstawowych elementów planu ustanowienia „rzeczywistej” Unii 
gospodarczej i  Walutowej wymagać będzie zmiany postanowień TFUe w  drodze 
traktatu rewizyjnego. Dotyczy to przede wszystkim planowanej inkorporacji do acquis 
unijnego Traktatu o unii fiskalnej (jedynie część jego postanowień można „przejąć” 
na mocy aktów unijnego prawa pochodnego), ustanowienia nowej kompetencji Unii 
i specjalnej procedury dotyczącej ingerencji w politykę budżetową państw członkow-
skich, ustanowienia odrębnego budżetu strefy euro z  zasobami własnymi, ustano-
wienia podstawy prawnej umożliwiającej harmonizację polityki podatkowej i  rynku 
pracy (w strefie euro) oraz dla integracji rynku finansowego strefy euro (euroobliga-
cje), a także ustanowienia niektórych nowych mechanizmów i podjęcia innych działań 
nakierowanych na pogłębienie unii politycznej w ramach strefy euro16 .

również rozważane reformy instytucjonalne17 nie będą łatwe do realizacji 
z punktu widzenia proceduralnego. Niektóre z nich, jak wyodrębnienie „komisji euro” 
w parlamencie europejskim, czy umocnienie w Komisji pozycji komisarza do spraw 
Unii gospodarczej i Walutowej oraz euro mogą zostać w pewnym zakresie wprowa-
dzone przez zmiany regulaminów tych instytucji. Natomiast poważniejsze reformy, 
na przykład umocnienie statusu Trybunału sprawiedliwości Ue przez wykreślenie 
ustępu 10 art. 126 TFUe (wyłączającego obecnie możliwość wniesienia skargi o naru-
szenie Traktatów w ramach procedury nadmiernego deficytu), względnie ustanowie-
nie odrębnej procedury przed Trybunałem w  tej dziedzinie, czy umocnienie statusu 
eurogrupy przez nadanie jej kompetencji prawodawczych (w istocie, przekształcenie 

15 podkreśla to Komisja europejska w komunikacie z 28 Xi 2012, jw., s. 13.
16 zestawienie rozważanych reform – zob. komunikat Komisji europejskiej z  28  Xi 2012, jw., 

s. 14 i n.
17 zestawienie rozważanych reform instytucjonalnych – zob. komunikat Komisji europejskiej 

z 28 Xi 2012, jw., s. 37 i n.
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jej w „radę strefy euro”) – wymagają zmiany postanowień TFUe w drodze traktatu 
rewizyjnego.

Determinacja polityczna części państw strefy euro, związana z powyższymi planami 
reformy i konsolidacji tej strefy jest bardzo silna. siłą rzeczy wyłania się pytanie, jaki 
będzie dalszy rozwój strefy w przypadku, gdyby w ramach instytucjonalno-prawnych 
Ue nie było możliwe przyjęcie planowanych środków, mimo że mają one odnosić się 
do strefy euro, a pozostałe państwa – objęte derogacją (czasową lub trwałą) – miałyby 
zagwarantowaną formułę opt in. Komisja europejska w swoim komunikacie nawiązała 
do problemów prawnych, które powstałyby, gdyby państwa strefy euro chciały w takim 
przypadku kontynuować reformę przy pomocy środków międzyrządowych (kolejnych 
umów międzynarodowych, takich jak TeMs i  Traktat o  unii fiskalnej), wskazując, 
że wówczas owe środki naruszałyby prawo pierwotne Ue, a  w  każdym razie możli-
wość taka byłaby realna18. Testy sprecyzowane przez Trybunał sprawiedliwości Ue 
w wyroku w sprawie 370/12 pringle będą wówczas miały zasadnicze znaczenie.

Dotychczas podstawowe elementy planu ustanowienia „rzeczywistej” Unii gospo-
darczej i Walutowej na podstawie strefy euro są – mimo trudnych debat politycznych 
i obiekcji ekonomicznych – konsekwentnie realizowane19: po przyjęciu w listopadzie 
2011 r. „sześciopaku”, w końcu maja 2013 r. przyjęto dwa rozporządzenia wchodzące 
w  skład „dwupaku”; weszły w życie w zakładanych terminach Traktat ustanawiający 
europejski Mechanizm stabilności i Traktat o unii fiskalnej.

podobnie rzecz się ma z działaniami, przewidzianymi do realizacji w krótkiej per-
spektywie, tj. do końca 2014 r., które nakierowane są zwłaszcza na ustanowienie unii 
bankowej. W ramach nowych regulacji bankowych (pakiet Crr/CrDiV) w czerwcu 
2013 r. przyjęto rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (Ue) nr 575/2013 
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredyto-
wych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (Ue) nr 648/201220 oraz przy-
jęto dyrektywę parlamentu europejskiego i rady 2013/36/Ue z dnia 26 czerwca 2013 r. 
w  sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nad-
zoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmie-
niająca dyrektywę 2002/87/We i uchylająca dyrektywy 2006/48/We oraz   2006/49/We21 .  
Finalizowane są prace nad dwoma rozporządzeniami, mającymi stanowić podstawę 
Jednolitego systemu Nadzorczego, tj. nad rozporządzeniem rady Ue powierzającym 
europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki 
związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi22 oraz nad roz-
porządzeniem parlamentu europejskiego i rady Ue zmieniającego rozporządzenie 
(Ue) nr 1093/2010 w  sprawie ustanowienia europejskiego Urzędu Nadzoru (euro-
pejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do jego powiązania z rozpo-

18 Tamże, s. 36.
19 por. Konkluzje rady europejskiej (27–28 czerwca 2013 r.), dokument eUCO 104/2/13, Bruksela, 

28 czerwca 2013 r., pkt iii.
20 Dz. Urz. Ue 2013 L 176/1.
21 Dz. Urz. Ue 2013 L 176/338.
22 Dokumenty: COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD).
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rządzeniem rady (Ue) powierzającym europejskiemu Bankowi Centralnemu szcze-
gólne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad 
instytucjami kredytowymi23 . 

W finalnej fazie uzgodnień znajdują się również dalsze akty unijnego prawa 
pochodnego dotyczące ustanowienia unii bankowej: dyrektywa rady Ue w  spra-
wie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finanso-
wych24, dyrektywa ustanawiająca ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowa-
nej likwidacji banków25, dyrektywa w  sprawie systemów gwarantowania depozytów, 
akty prawne dotyczące wymogów kapitałowych dla banków (rozporządzenie i dyrek-
tywa), dyrektywa i  rozporządzenie w  sprawie rynków instrumentów finansowych 
oraz inicjatywy dotyczące równoległego systemu bankowego. stosownie do uzgod-
nień rady europejskiej podjętych podczas spotkania w dniach 27–28 czerwca 2013 r., 
dyrektywa ustanawiająca ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwi-
dacji banków miałaby być przyjęta do końca 2013 r. (w tym czasie miałyby również 
zostać sfinalizowane prace nad dyrektywą w  sprawie systemu gwarantowania depo-
zytów). przed końcem 2013 r. oczekuje się również wniosku Komisji europejskiej 
w  sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla 
banków objętych Jednolitym Mechanizmem Nadzorczym, który miałby zostać przyjęty 
do końca obecnej kadencji parlamentu europejskiego, czyli najpóźniej w  pierwszej 
połowie 2014 r.26 Komisja europejska zainicjowała również dyskusje nad kluczowym 
dla ustanowienia unii bankowej aktem – dyrektywą w sprawie reformy strukturalnej 
sektora bankowego Ue27 .

powyższe akty unijnego prawa pochodnego, dotyczące ustanowienia unii banko-
wej, będą wprowadzane do kolejnych wydań niniejszego „Wyboru” wraz z ich uchwa-
laniem i wejściem w życie.

 
Warszawa, sierpień 2013 r. Jan Barcz

23 Dokumenty: seC(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNs). 
24 Wniosek przedłożony 14 lutego 2013 r. przez Komisję europejską. COM(2013) 71 final 

2013/0045 (CNs).
25 Dokument: 11148/1/13 reV 1.
26 Konkluzje rady europejskiej (27–28 czerwca 2013 r.), jw., punkt iii d) i e).
27 Obecny stan prac – por. rezolucja parlamentu europejskiego z  dnia 3 lipca 2013 r. w  sprawie 

reformy struktury unijnego sektora bankowego. Dokument: 2013/2021(iNi).


