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Wzmocnienie regulacji i nadzoru

Przygotowania do wdrożenia pakietu Bazylea III w UE

Wezwanie ze strony Komisji 
Europejskiej do przedstawienia 
porady w sprawie wdrożenia reform 
pokryzysowych w ramach pakietu 
Bazylea III

Globalne normy ostrożnościowe mają kluczo-
we znaczenie dla zapewnienia równych wa-
runków działania dla banków prowadzących 
działalność międzynarodową. Ich wdrażanie 
w UE musi odbywać się w sposób wierny zasa-
dom, proporcjonalny, z  uwzględnieniem spe-
cyfiki unijnego rynku bankowego.

W dniu 4 maja 2018 r. EUNB otrzymał od Komi-
sji Europejskiej wezwanie do przedstawienia 
porady w sprawie wdrożenia reform pokryzy-
sowych w ramach pakietu Bazylea III, których 
głównym celem jest zmniejszenie nadmiernej 
zmienności aktywów ważonych ryzykiem oraz 
poprawa porównywalności współczynników 
kapitałowych banków w  poszczególnych ju-

rysdykcjach. Ponadto zwrócono się do EUNB 
o kolejną poradę w sprawie wdrażania zmie-
nionych ram dotyczących ryzyka rynkowego – 
tj. gruntownego przeglądu portfela handlowe-
go (FRTB) – w UE.

W odpowiedzi na wezwanie Komisji EUNB 
przygotował opinię, która zawierała szczegó-
łową ocenę polityki w  zakresie zmienionych 
ram bazylejskich w obszarach ryzyka kredyto-
wego, transakcji finansowania papierów war-
tościowych, ryzyka operacyjnego i tzw. output 
floor (czyli minimalnej relacji wymogów kapi-
tałowych wynikających z modeli wewnętrznych 
do wymogów obliczonych metodą standardo-
wą), oceny polityki zmienionych ram ryzyka 
korekty wyceny kredytowej (CVA) i ryzyka ryn-
kowego, oraz makroekonomiczną ocenę skut-
ków reform w ramach pakietu Bazylea III. Obie 
oceny mają zostać uwzględnione we wniosku 
ustawodawczym Komisji dotyczącym wdroże-
nia pakietu Bazylea III w UE.
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Ocena wpływu pakietu Bazylea III 
na banki i gospodarkę

Aby spełnić wniosek Komisji Europejskiej, 
EUNB rozpoczął gromadzenie danych i  ba-
danie jakościowe w celu zebrania wszystkich 
istotnych danych i  informacji od 189 banków 
z 19 państw UE.

Analiza EUNB wykazała, że do 2027 r. (data 
pełnego wdrożenia reformy(1)) banki w  UE 
będą musiały posiadać o 23,6% więcej kapita-
łu Tier I niż w czerwcu 2018 r.

We współpracy z Europejskim Bankiem Cen-
tralnym (EBC) EUNB przeprowadził również 
ocenę kosztów i korzyści reform dla gospodar-
ki w ogóle. Zgodnie z symulacjami przeprowa-
dzonymi z wykorzystaniem modelu makroeko-
nomicznego EBC wdrożenie reform będzie się 
wiązało z umiarkowanymi kosztami przejścio-
wymi. Z drugiej strony pakiet Bazylea III przy-
niesie znaczne długoterminowe korzyści wy-
nikające z  mniejszego prawdopodobieństwa 
poważnych recesji gospodarczych. Korzyści te 
wyraźnie przewyższają koszty.

Opiniowanie wdrażania pakietu 
Bazylea III w UE

Wydając opinię w  sprawie wdrożenia osta-
tecznych ram Bazylea III w  zakresie ryzy-
ka kredytowego, EUNB dokładnie rozważył 
zarówno skutki poszczególnych reform, jak 
i wpływ pełnego wdrożenia na banki UE. EUNB 
stwierdził, że zasadniczo ramy dotyczące ryzy-
ka kredytowego określone w pakiecie Bazylea 
III są odpowiednie do wdrożenia w UE, zwłasz-
cza że wiele zmian w  tych ramach uwzględ-
nia szereg praktyk istniejących w UE. Ogólnie 
rzecz biorąc, w sprawozdaniu zawarto 94 za-
lecenia dotyczące polityki w  zakresie ryzyka 
kredytowego: 39 zaleceń dotyczących polityki 
odnoszących się w  szczególności do metody 
standardowej, 48 zaleceń dotyczących polity-
ki w zakresie podejścia opartego na ratingach 
wewnętrznych (IRB) oraz 7 zaleceń dotyczą-
cych polityki mających zastosowanie zarówno 
do metody standardowej, jak i metody IRB.

(1) W dniu 27 marca 2020 r. Bazylejski Komitet 
Nadzoru Bankowego ogłosił odroczenie 
wdrożenia pakietu Bazylea III do 1 stycznia 2023 r. 
Zapowiedział również przedłużenie o rok okresu 
obowiązywania ustaleń przejściowych dotyczących 
tzw. output floor.

W obszarze ryzyka kredytowego kontrahenta 
EUNB przedstawił poradę w sprawie wdroże-
nia pokryzysowych reform w  ramach pakietu 
Bazylea III dotyczących transakcji finansowa-
nych z użyciem papierów wartościowych. Re-
formy te mają na celu wprowadzenie nowych 
zasad obliczania wartości ekspozycji z  tytułu 
tych transakcji.

Na potrzeby tzw. output floor wymogi kapita-
łowe dla instytucji stosujących metodę modeli 
wewnętrznych nie mogą spaść poniżej 72,5% 
wymogów kapitałowych, które zostałyby obli-
czone zgodnie z metodą standardową. EUNB, 
korzystając z  analizy ilościowej oceny skut-
ków, zauważył, że tzw. output floor skalibro-
wany przez Bazylejski Komitet Nadzoru Ban-
kowego wydaje się skuteczny w realizacji jego 
celów dla banków UE. EUNB ocenił jednak 
mechanizmy tzw. output floor i rozważył różne 
podejścia do wdrażania.

EUNB ocenił również zmienione ramy ryzyka 
związanego z  CVA i  ryzyka rynkowego oraz 
przedstawił zalecenia dotyczące polityki w tym 
zakresie.

Porada w  sprawie ryzyka związanego z  CVA 
dotyczyła przede wszystkim określenia zakre-
su transakcji, które mają podlegać wymogom 
kapitałowym z tytułu ryzyka związanego z CVA, 
określenia uproszczonych metod w  odnie-
sieniu do tego ryzyka oraz kwalifikowalności 
instytucji o ograniczonej ekspozycji na ryzyko 
CVA do stosowania tych metod w celu zapew-
nienia proporcjonalności.

Jeżeli chodzi o ryzyko rynkowe, w swej pora-
dzie EUNB potwierdził zastosowanie ponownie 
skalibrowanego standardowego podejścia do 
ryzyka rynkowego na podstawie standardów 
Bazylea II jako uproszczonej metody standar-
dowej dla instytucji o ograniczonej ekspozycji 
na ryzyko rynkowe. Porada w sprawie ryzyka 
rynkowego została przedstawiona na podsta-
wie zgromadzonych danych oraz kwestiona-
riusza jakościowego wypełnionego przez ban-
ki w  pierwszej połowie 2019 r., który opierał 
się na standardach gruntownego przeglądu 
portfela handlowego (FRTB) w wersji ustalonej 
przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego 
w styczniu 2019 r.
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Przygotowania do stosowania najważniejszych 
nowych elementów prawodawstwa UE

Plany działania dotyczące pakietu 
środków zmniejszających ryzyko

Pakiet na rzecz zmniejszenia ryzyka, któ-
ry obejmuje zmiany do dyrektywy w  sprawie 
wymogów kapitałowych (CRD), rozporządze-
nia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR), 
dyrektywy w  sprawie naprawy oraz restruk-
turyzacji i  uporządkowanej likwidacji banków 
(BRRD) oraz rozporządzenia w sprawie jedno-
litego mechanizmu restrukturyzacji i uporząd-
kowanej likwidacji (SRMR), przyznaje EUNB 
ponad 100 nowych mandatów. Mandaty te 
aktualizują i uzupełniają jednolity zbiór prze-
pisów oraz monitorowanie praktyk regulacyj-
nych. EUNB podjął decyzję o  uwzględnieniu 
obszarów zarządzania i wynagrodzeń, dużych 
ekspozycji, wymogów filaru II, restruktury-
zacji i  uporządkowanej likwidacji oraz spra-
wozdawczości ostrożnościowej i  ujawnień 
w  pakiecie planów działania, który uzupełnia 

pozostałe indywidualne plany działania, takie 
jak plany dotyczące ryzyka rynkowego i zrów-
noważonego finansowania. Uzasadnieniem 
wydania tego zestawu planów działania było 
dostarczenie informacji na temat kolejności 
i priorytetów mandatów. W planach działania 
EUNB przedstawił wstępny opis swojego ro-
zumienia mandatów w połączeniu z pewnymi 
wytycznymi w zakresie polityki.

Wzmocnienie wspólnych unijnych ram 
sekurytyzacji z naciskiem na prostotę, 
przejrzystość i standaryzację

W styczniu 2019 r. trzy Europejskie Urzędy Nad-
zoru (ESA), to jest: EUNB, Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i  Papierów Wartościowych 
(ESMA) i Europejski Urząd Nadzoru Ubezpie-
czeń i  Pracowniczych Programów Emerytal-
nych (EIOPA), powołały komitet ds. sekuryty-

Rys. 1: Plan działania EUNB dotyczący pakietu na rzecz zmniejszenia ryzyka – mandaty
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zacji w  ramach Wspólnego Komitetu w  celu 
zapewnienia międzysektorowej spójności 
nadzoru nad stosowaniem unijnych ram seku-
rytyzacji. Komitet ds. sekurytyzacji, w którego 
skład wchodzą przedstawiciele Europejskich 
Urzędów Nadzoru, właściwych organów kra-
jowych, Komisji Europejskiej i EBC, pracował 
nad kilkoma ważnymi zagadnieniami, m.in. 
nad (i) wykładnią zakresu stosowania roz-
porządzenia w  sprawie sekurytyzacji ((UE) 
2017/2402), (ii) wymogami należytej staranno-
ści wobec inwestorów instytucjonalnych w UE 
oraz (iii)  wyjaśnieniem zakresu stosowania 
tych ram w odniesieniu do państw trzecich.

Wdrażanie ram ostrożnościowych 
dla firm inwestycyjnych i przyszłych 
produktów regulacyjnych EUNB

EUNB zapewnił Komisji Europejskiej pomoc 
i doradztwo na wysokim szczeblu w zakresie 
opracowania nowych ram ostrożnościowych 
dla firm inwestycyjnych w odpowiedzi na we-
zwanie do przedstawienia porady opublikowa-
ne w 2017 r.

Celem nowych ram jest stworzenie wymogów 
ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych, 
które będą prostsze i  bardziej proporcjonal-
ne niż wymogi obecnie obowiązujące na mocy 
dyrektywy w  sprawie wymogów kapitałowych 
(CRD IV) i rozporządzenia w sprawie wymogów 
kapitałowych (CRR), i które będą uwzględniać 
wielkość, charakter i  złożoność działalności 
firm inwestycyjnych.

Nowe ramy określają znaczną liczbę manda-
tów EUNB w następujących obszarach: progi 
i  kryteria objęcia firm inwestycyjnych zakre-
sem stosowania rozporządzenia w  sprawie 
wymogów kapitałowych (CRR), wymogi ka-
pitałowe i  skład kapitału, sprawozdawczość 
i  ujawnianie informacji, wynagrodzenia i  za-
rządzanie, konwergencja praktyk nadzorczych 
i proces przeglądu nadzorczego, a także ryzy-
ko środowiskowe, społeczne i ryzyko związane 
z zarządzaniem.

EUNB planuje przedstawić produkty regula-
cyjne związane z tymi mandatami w czterech 
etapach.

Kontynuacja programu naprawy IRB oraz ana-
liza porównawcza modeli wewnętrznych

W 2019 r. EUNB przeprowadzał regularne co-
roczne analizy porównawcze w zakresie nad-
zoru, których celem było określenie wartości 

odstających w  obliczeniach aktywów ważo-
nych ryzykiem z  wykorzystaniem modeli we-
wnętrznych. Każde z  tych działań kończy się 
publikacją dwóch sprawozdań horyzontalnych 
podsumowujących główne ustalenia dotyczą-
ce ryzyka kredytowego i  ryzyka rynkowego. 
Najtrudniejszym aspektem badań porównaw-
czych w obszarze aktywów ważonych ryzykiem 
jest odróżnienie wpływu czynników opartych 
na analizie ryzyka od wpływu czynników opar-
tych na praktyce. W  związku z  tym metody 
analizy porównawczej w odniesieniu do ryzyka 
kredytowego i ryzyka rynkowego różnią się od 
siebie.

W marcu 2019 r. EUNB opublikował wytyczne 
w  sprawie szacowania strat z  tytułu niewy-
konania zobowiązania (LGD) właściwych dla 
okresu pogorszenia koniunktury gospodarczej 
i w ten sposób zakończył przegląd regulacyj-
ny metody IRB, jak pierwotnie przedstawio-
no w  sprawozdaniu opublikowanym w  lutym 
2016 r. Dotychczasowe osiągnięcia i planowa-
ne kolejne kroki opisano w sprawozdaniu z po-
stępu prac nad planem działania IRB opubli-
kowanym w lipcu 2019 r., w którym określono 
również zmieniony harmonogram wdrażania 
zmian regulacyjnych.

Głównym celem planu działania w  zakresie 
IRB jest przywrócenie zaufania uczestników 
rynku do wyników modeli wewnętrznych oraz 
zapewnienie równych warunków działania 
i wymogów w zakresie funduszy własnych, któ-
re odpowiednio odzwierciedlają poziom ryzyka 
podejmowanego przez instytucje. Oczekuje 
się, że wdrożenie planu działania w  zakresie 
IRB doprowadzi do znacznej poprawy porów-
nywalności szacunków ryzyka i  aktywów wa-
żonych ryzykiem we wszystkich instytucjach.

Dostosowanie polityki w zakresie 
zarządzania i wynagrodzeń

Dyrektywa (UE) 2019/878 (CRD V), przyjęta 
w  dniu 20 maja 2019 r., zmienia dyrektywę 
2013/36/UE (CRD) w odniesieniu między innymi 
do przepisów dotyczących zarządzania i wyna-
grodzeń, aby zapewnić bardziej zharmonizo-
wane i proporcjonalne podejście w UE.

W szczególności, w wyniku zaleceń zawartych 
w  sprawozdaniu Komisji Europejskiej z  dnia 
28 lipca 2016 r., w nowych przepisach wyjaśnio-
no, że małe instytucje i  pracownicy o  niskim 
poziomie wynagrodzenia zmiennego są zwol-
nieni z zasad odroczenia wypłaty i wypłaty w in-
strumentach oraz z zasad polityki emerytalnej 
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określonych w  dyrektywie 2013/36/UE. Zgod-
nie z mandatem udzielonym w CRD V w 2019 r. 
EUNB rozpoczął modyfikację wytycznych 
dotyczących prawidłowej polityki wynagrodzeń 
w celu określenia warunków stosowania zasa-
dy proporcjonalności, a  także innych aspek-
tów dotyczących stosowania w  odniesieniu do 
grup, stosowania instrumentów związanych 
z akcjami i okresu odroczenia. Ponadto, ponie-
waż CRD V wprowadza nowy przepis, zgodnie 
z którym wynagrodzenie powinno być neutralne 
pod względem płci, EUNB rozpoczął opracowy-
wanie wytycznych w tym zakresie.

EUNB rozpoczął również przegląd wytycznych 
dotyczących kompetencji i  reputacji człon-
ków organu zarządzającego i osób pełniących 
najważniejsze funkcje w  celu uwzględnienia 
zmian CRD V  mających na celu poprawę za-
rządzania ryzykiem, zwiększenie zaangażo-
wania zarządu w  nadzór nad zarządzaniem 
ryzykiem oraz wyjaśnienie, że ryzyko prania 
pieniędzy/finansowania terroryzmu stanowi 
część procesu przeglądu i  oceny nadzorczej 
(SREP), a co za tym idzie, należytych zasad za-
rządzania.

Monitorowanie wdrażania i konwergencji praktyk 
nadzorczych w zakresie wymogów dotyczących 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, 
wymogów ostrożnościowych, wymogów dotyczących 
konsumentów, płatności i przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w całej UE

Promowanie skutecznego 
i skoordynowanego zarządzania 
kryzysowego w instytucjach kredytowych, 
firmach inwestycyjnych i infrastrukturze 
rynku finansowego w UE

W lutym 2019 r. EUNB opublikował podręcz-
nik wyceny na potrzeby restrukturyzacji i upo-
rządkowanej likwidacji w  celu wspierania 

konwergencji i spójności praktyk wyceny oraz 
interakcji z  niezależnymi rzeczoznawcami 
w całej UE. EUNB dodał do podręcznika roz-
dział dotyczący systemów informacji zarząd-
czej instytucji na potrzeby wyceny pod kątem 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Ocena konwergencji praktyk 
nadzorczych

EUNB opracował plan konwergencji na rok 
2019 w celu wspierania konwergencji praktyk 
nadzorczych w całej UE. Plan, w którym okre-
ślono kluczowe tematy wymagające zwiększo-
nej uwagi pod kątem nadzoru ostrożnościo-
wego, miał dostarczyć informacji na potrzeby 
procesów realizowanych przez właściwe orga-
ny w celu wyboru priorytetów nadzorczych na 
rok 2019, a  także zwrócić uwagę właściwych 
organów na spójne wdrażanie niektórych pro-
duktów polityki.

Oczekuje się, że właściwe organy dołożą sta-
rań, by ich nadzór nad rozwiązaniami w zakre-
sie zasad zarządzania wewnętrznego insty-
tucji uwzględniał zmienione wytyczne EUNB 
w  sprawie zarządzania wewnętrznego oraz 
wspólne wytyczne EUNB i  ESMA dotyczące 
oceny kompetencji członków organów zarzą-
dzających i  osób pełniących najważniejsze 
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funkcje, które weszły w życie w dniu 30 czerw-
ca 2018 r. Ponadto właściwe organy dokonały 
przeglądu stosowanego przez instytucje po-
dejścia do oceny i ograniczania ryzyka związa-
nego z  technologiami informacyjno-komuni-
kacyjnymi oraz procesów w tym zakresie.

Wreszcie, do głównych tematów wymagających 
uwagi organów nadzoru w  2019 roku wpro-
wadzono ocenę i  monitorowanie zmniejszenia 
poziomu kredytów zagrożonych w  bilansach 
instytucji w  celu monitorowania przygotowa-
nia organów nadzoru do wdrożenia wytycznych 
w sprawie zarządzania ekspozycjami nieobsługi-
wanymi i ekspozycjami restrukturyzowanymi.(2)

Ograniczenie zmienności modeli 
i rozszerzenie analizy porównawczej 
na Międzynarodowy Standard 
Sprawozdawczości Finansowej 9

Jednym z głównych obszarów, na którym EUNB 
koncentrował się w 2019 roku i na którym bę-
dzie się koncentrować w  nadchodzących la-
tach, było kompleksowe zrozumienie praktyk 
stosowanych przez banki w  zakresie modelo-
wania w  ramach Międzynarodowego Standar-
du Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 9. 
W lipcu 2019 r. EUNB opublikował plan działań 
dotyczących MSSF 9 i  rozpoczął analizę po-
równawczą w  tym obszarze.(3) Zadanie to jest 
w  toku i  ma zasadnicze znaczenie z  punktu 
widzenia nadzoru, ponieważ wycena oczekiwa-
nych strat kredytowych ma bezpośredni wpływ 
na poziom funduszy własnych i  wskaźniki re-
gulacyjne. Inicjatywa ta stanowi pierwszy etap 
kompleksowych prac mających na celu okre-
ślenie niespójności, które mogą prowadzić do 
nadmiernej/niewłaściwej zmienności danych 
ostrożnościowych. Ze względu na swoją złożo-
ność jest to cel, który będzie osiągany stopnio-
wo w średnim/długim horyzoncie czasowym.

Wdrożenie polityki ostrożnościowej 
w odniesieniu do potrzeb w zakresie 
outsourcingu, strukturalnego pokrycia 
walutowego oraz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji

W kontekście cyfryzacji i  rosnącego znacze-
nia technologii informatycznych i finansowych 

(2) Miały zastosowanie od dnia 30 czerwca 2019 r.

(3) https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-
on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-
benchmarking-exercise

outsourcing jest jednym ze sposobów umożli-
wiających stosunkowo łatwy dostęp do nowych 
technologii i osiągnięcie ekonomii skali. EUNB 
zaktualizował swoje wytyczne w sprawie out-
sourcingu, aby zapewnić jasne ramy i pewność 
prawa, w przypadku gdy instytucje korzystają 
z usług dostawców usług w celu outsourcin-
gu funkcji, zwłaszcza w  obszarach technicz-
nie innowacyjnych, takich jak przetwarzanie 
w chmurze i inne usługi informatyczne.

Koncepcja i  praktyczne stosowanie przepisu 
dotyczącego strukturalnej wymiany waluto-
wej wydają się podlegać kilku interpretacjom 
zarówno wśród organów nadzorczych, jak 
i  instytucji, co doprowadziło do niespójnego 
wdrażania tego przepisu w całej UE. Aby za-
pewnić zharmonizowaną interpretację i wdro-
żenie w UE, w październiku 2019 r. EUNB opu-
blikował dokument konsultacyjny w  sprawie 
projektu wytycznych dotyczących traktowania 
strukturalnych pozycji walutowych przez wła-
ściwe organy.

W obszarze restrukturyzacji i  uporządkowa-
nej likwidacji EUNB zwrócił uwagę na uru-
chomienie prac nad procesem umorzenia lub 
konwersji długu w celu zwiększenia jego sku-
teczności. Jednym z  istotnych obszarów prac 
było zbadanie powiązań między procesem 
umorzenia lub konwersji długu a europejskim 
prawem papierów wartościowych. Drugim 
ważnym obszarem prac była interakcja umo-
rzenia lub konwersji długu z  przepisami UE 
w sprawie fuzji i udzielania zgody na przyzna-
nie pomocy państwowej.

Konwergencja w zakresie nadzoru 
nad usługami płatniczymi i wymogów 
w zakresie ochrony konsumentów

Przez cały 2019 r. EUNB kontynuował prace 
w  dziedzinie usług płatniczych, aby umożli-
wić osiągnięcie celów zmienionej dyrektywy 
w sprawie usług płatniczych (PSD2), i zapew-
nić stosowanie wymogów dyrektywy oraz zwią-
zanych z  nią standardów technicznych i  wy-
tycznych EUNB w należyty, skuteczny i spójny 
sposób w  całej UE. W  tym kontekście EUNB 
przedstawił wyjaśnienia w  odpowiedzi na za-
pytania ze strony sektora dotyczące wdroże-
nia interfejsów dostępu wymaganych na mocy 
drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych 
(PSD2). Ponadto EUNB rozpatrywał pytania 
dotyczące praktycznych wyzwań, przed któ-
rymi stoi sektor w  okresie poprzedzającym 
rozpoczęcie stosowania rozporządzenia de-

https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-benchmarking-exercise
https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-benchmarking-exercise
https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-benchmarking-exercise
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legowanego Komisji (UE) 2018/389 w sprawie 
silnego uwierzytelniania klienta oraz wspólnej 
i  bezpiecznej komunikacji (regulacyjne stan-
dardy techniczne dotyczące silnego uwierzy-
telniania klienta oraz wspólnej i  bezpiecznej 
komunikacji) w dniu 14 września 2019 r. Aby le-
piej zrozumieć wyzwania stojące przed sekto-
rem, w styczniu 2019 r. EUNB powołał również 
grupę roboczą ds. interfejsów programowania 
aplikacji (API) w  ramach drugiej dyrektywy 
w sprawie usług płatniczych (PSD2), składają-
cą się z 30 uczestników z branży i właściwych 
organów krajowych, zapewniając zrównowa-
żoną i  równą reprezentację głównych zainte-
resowanych stron w całej UE.

Jeżeli chodzi o ochronę konsumentów, w lip-
cu 2019 r. EUNB opublikował sprawozdanie 
z  wdrażania wytycznych dotyczących zasad 
nadzoru nad produktami i ustaleń zarządczych 
dla produktów bankowości detalicznej, które 
opublikował w 2015 r. i które stosuje od 2017 r. 
W  sprawozdaniu wskazano szereg dobrych 
i  złych praktyk oraz przedstawiono kolejne 
kroki, jakie EUNB podejmie w celu wypełnie-
nia swojego mandatu w zakresie konwergencji 
praktyk nadzorczych.

Uwzględnienie ryzyka prania pieniędzy/
finansowania terroryzmu w kontekście 
ostrożnościowym

W lipcu 2019 r. EUNB opublikował opinię 
w  sprawie komunikatów skierowanych do 
nadzorowanych podmiotów w  następstwie 
planu działania Rady Europejskiej wydane-
go pod koniec 2018 r., w  którym podkreślo-

no potrzebę poprawy skuteczności nadzoru 
w  zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i  finansowaniu terroryzmu oraz wymiany in-
formacji i współpracy między właściwymi or-
ganami a organami nadzoru ostrożnościowe-
go, zwłaszcza w  wymiarze transgranicznym. 
W  opinii EUNB podkreślił znaczenie ryzyka 
prania pieniędzy i  finansowania terroryzmu 
w kontekście ostrożnościowym i na całym jed-
nolitym rynku.

EUNB rozpoczął prace nad włączeniem kwe-
stii z  zakresu przeciwdziałania praniu pie-
niędzy i  finansowaniu terroryzmu do nadzoru 
ostrożnościowego, aby mieć pewność, że ryzy-
ko prania pieniędzy/finansowania terroryzmu 
zostanie uwzględnione we wszystkich proce-
sach nadzorczych, w tym w procesie udziela-
nia zezwoleń i bieżącego nadzoru, w szczegól-
ności w kontekście procesu przeglądu i oceny 
nadzorczej (SREP), w ramach przeglądu ryzy-
ka, modeli biznesowych, operacji kredytowych, 
zarządzania i  wewnętrznego zarządzania ry-
zykiem. Prace te będą kontynuowane w 2020 
roku i w kolejnych latach.

Ponadto EUNB wdrożył pierwszą fazę wie-
loletniego programu przeglądów podejścia 
właściwych organów do nadzoru nad bankami 
w  zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i  finansowaniu terroryzmu w celu oceny jego 
skuteczności oraz wspierania wysiłków po-
szczególnych właściwych organów w tym ob-
szarze. EUNB będzie kontynuować serię prze-
glądów wdrażania środków przeciwdziałania 
praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu 
przez cały 2020 r.

Policy recommendations
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Priorytety horyzontalne mające 
wpływ na sektor finansowy UE

Zapewnienie neutralności technologicznej 
w podejściu regulacyjnym i nadzorczym

Ocena tendencji we wprowadzaniu 
dużych zbiorów danych i zaawansowanej 
analityki danych

EUNB uznał wykorzystanie dużych zbiorów da-
nych oraz sztucznej inteligencji i uczenia ma-
szynowego (AI/ML) za obiecujące i rozwijające 
się innowacje technologiczne wykorzystywane 
na potrzeby usług finansowych. EUNB prze-
prowadził pogłębiony przegląd wykorzysta-
nia dużych zbiorów danych i  zaawansowanej  
analityki (BD&AA) w  sektorze bankowym, 
a w styczniu 2020 r. opublikował sprawozdanie 
na ten temat. Celem sprawozdania jest dzie-
lenie się wiedzą na temat aktualnych praktyk 
oraz przedstawienie głównych filarów i  ele-
mentów zaufania, które powinny towarzyszyć 
stosowaniu dużych zbiorów danych i zaawan-
sowanej analityki danych.

Ocena możliwości zastosowania 
i odpowiedniości prawa UE 
do kryptoaktywów

W 2019 r. EUNB opublikował sprawozdanie na 
temat możliwości zastosowania i  odpowied-
niości prawa UE w odniesieniu do działalności 
związanej z kryptoaktywami. EUNB stwierdził 
stosunkowo niski poziom działalności w  za-
kresie kryptoaktywów w  UE i  zauważył, że 
działalność związana z  kryptoaktywami nie 
wchodzi w  zakres unijnego rozporządzenia 
w  sprawie bankowości, płatności i  pieniądza 
elektronicznego, co skutkuje występowaniem 
ryzyka, które nie jest pokryte.

EUNB podkreślił potrzebę przeprowadze-
nia kompleksowej analizy kosztów i korzyści, 
uwzględniającej kwestie wewnątrz sektora fi-
nansowego i poza nim, w celu określenia, jakie 
działania są wymagane na szczeblu UE w celu 

wyeliminowania zidentyfikowanych zagrożeń 
dla konsumentów, zwiększenia odporności 
operacyjnej i zapewnienia równych warunków 
działania.

Monitorowanie innowacji i zarządzanie 
ryzykiem

EUNB monitoruje innowacje finansowe opar-
te na technologii i  ocenia oferowane przez 
nie możliwości oraz zagrożenia, jakie mogą 
stanowić dla technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych, cyberbezpieczeństwa lub 
odporności operacyjnej, aby w  razie potrzeby 
przygotować i  zapewnić odpowiednią reakcję 
w ramach polityki.
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W 2019 r. EUNB przekształcił proces monito-
rowania innowacji, tworząc internetowe na-
rzędzie do monitorowania, które pozwala mu 
śledzić najnowsze zmiany w obszarze innowa-
cji i oceniać ich znaczenie, dzięki czemu może 
wskazywać obszary priorytetowe i  ukierun-
kowywać prace podgrupy ds. innowacyjnych 
produktów.

Jeżeli chodzi o  zarządzanie ryzykiem, EUNB 
opublikował w 2019 r. ważne wytyczne w spra-
wie zarządzania ryzykiem związanym z  tech-
nologiami i  bezpieczeństwem ICT, których 
celem jest zwiększenie odporności unijnego 
sektora bankowego i sektora płatności.

Ocena wpływu technologii finansowej 
(FinTech) na modele biznesowe 
instytucji płatniczych i instytucji 
pieniądza elektronicznego

W 2019 r. EUNB przeprowadził analizę wpływu 
technologii finansowej (FinTech) na instytucje 
płatnicze i instytucje pieniądza elektroniczne-
go w celu zwiększenia wymiany wiedzy między 
organami regulacyjnymi i organami nadzoru.

Ustalenia wskazują na związek pomiędzy 
wzrostem sektora płatności a  zaprzestaniem 
pośrednictwa w  sektorze bankowym, ponie-
waż istniejące obecnie instytucje kredytowe 
odnotowały negatywny wpływ na przychody 
z linii biznesowych związanych z płatnościami. 
Wydaje się, że aktualna strategia większości 
instytucji przewiduje ekspansję produktów 
i usług oraz wejście na nowe rynki.

Najbardziej znaczącymi innowacjami w użyciu 
są chmura obliczeniowa oraz portfele cyfro-
we/mobilne, przy rosnącym zainteresowaniu 
sztuczną inteligencją/uczeniem maszynowym 
(AI/ML), analizą dużych zbiorów danych i  za-
awansowaną analityką (BD&AA) oraz biome-
trią.

Monitorowanie pojawiania się 
podmiotów ułatwiających innowacje 
i określanie najlepszych praktyk

W styczniu 2019 r. Europejskie Urzędy Nadzo-
ru opublikowały sprawozdanie na temat pod-
miotów ułatwiających innowacje, w  którym 
przedstawiono przegląd istniejących progra-
mów oraz zbiór dobrych praktyk w zakresie ich 
opracowywania i funkcjonowania.

W sprawozdaniu zaprezentowano analizę 
porównawczą podmiotów ułatwiających in-
nowacje oraz, w  oparciu o  tę analizę, zbiór 
dobrych praktyk mających na celu (i) promo-
wanie spójności na całym jednolitym rynku 
w zakresie projektowania i działania podmio-
tów ułatwiających innowacje; (ii) promowanie 
przejrzystości rezultatów polityki regulacyjnej 
i nadzorczej wynikających z  interakcji w kon-
tekście podmiotów ułatwiających innowacje, 
oraz (iii)  ułatwianie współpracy między or-
ganami krajowymi, w  tym organami ochrony 
konsumentów i ochrony danych.

Identyfikacja przeszkód 
w transgranicznym świadczeniu usług 
finansowych

W październiku 2019 r. EUNB opublikował 
sprawozdanie, w  którym omówił potencjał 
rozwiązań cyfrowych w  obszarze wspierania 
transgranicznego świadczenia usług finan-
sowych i  wskazał potencjalne przeszkody 
w transgranicznym świadczeniu usług banko-
wych i  płatniczych wynikające z  rozbieżności 
w zakresie ochrony konsumentów, prowadze-
nia działalności oraz wymogów w  obszarze 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i  finanso-
waniu terroryzmu. W  sprawozdaniu zaleco-
no, aby Komisja Europejska podjęła działania 
w celu rozwiązania tych problemów i wsparcia 
świadczenia usług transgranicznych.

Analiza zakresu i podejścia do 
licencjonowania działań w zakresie 
technologii finansowej (FinTech)

W lipcu 2019 r. EUNB opublikował sprawozda-
nie w sprawie zakresu regulacji, statusu regu-
lacyjnego i  podejścia do udzielania zezwoleń 
w odniesieniu do działalności w zakresie tech-
nologii finansowej (FinTech). W sprawozdaniu 
stwierdzono, że firmy FinTech, które nie podle-
gają żadnemu systemowi regulacyjnemu, nie 
muszą podlegać regulacji, ponieważ wykonują 
czynności i świadczą usługi o charakterze po-
mocniczym/ niefinansowym. W  odniesieniu 
do podejścia do udzielania zezwoleń EUNB 
stwierdził, że zasady proporcjonalności i ela-
styczności są stosowane w  ten sam sposób 
przez właściwe organy, niezależnie od tego, 
czy wnioskodawca przedstawia tradycyjny czy 
innowacyjny model biznesowy lub mechanizm 
realizacji.
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Włączenie czynników środowiskowych, społecznych 
i związanych z zarządzaniem do prac EUNB

Ustanowienie planu działania w zakresie 
ochrony środowiska, polityki społecznej 
i ładu korporacyjnego dla sektora 
bankowego

W 2019 r. EUNB opublikował plan działania na 
rzecz zrównoważonego finansowania, okre-
ślając w ten sposób swoje uprawnienia w za-
kresie zrównoważonego finansowania oraz 
techniczne prace przygotowawcze dotyczące 
analizy rynku i współpracy z zainteresowany-
mi stronami. Urząd utworzył sieć EUNB ds. 
zrównoważonego finansowania z  udziałem 
właściwych organów UE w  celu ustanowie-
nia kanału współpracy, a  także zorganizował 

trzy warsztaty techniczne z udziałem unijnych 
banków, właściwych organów i naukowców.

Te działania EUNB stanowią odpowiedź na plan 
działania Komisji Europejskiej w sprawie finan-
sowania zrównoważonego wzrostu gospodar-
czego, w którym wzywa się Europejskie Urzędy 
Nadzoru do zapewnienia bezpośredniego wspar-
cia realizacji planu poprzez realizację konkret-
nych zadań. Europejskie Urzędy Nadzoru po-
winny zapewnić wytyczne dotyczące tego, w jaki 
sposób można skutecznie uwzględnić kwestie 
zrównoważonego rozwoju w odpowiednich unij-
nych przepisach dotyczących usług finansowych, 
oraz pomóc w identyfikowaniu istniejących luk.

Rys. 2: Mandaty EUNB w zakresie zrównoważonego finansowania

ROZPORZĄDZENIE 
W SPRAWIE EUNB

System monitorowania służący ocenie 
istotnych ryzyk środowiskowych, społecznych 
i związanych z zarządzaniem

Uwzględnienie czynników środowiskowych, 
społecznych i związanych z zarządzaniem 
w pracach EUNB

ROZPORZĄDZENIE 
W SPRAWIE UJAWNIANIA 
INFORMACJI NA TEMAT 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU

Regulacyjne standardy techniczne 
Europejskich Urzędów Nadzoru dotyczące 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do:
(i) ujawniania informacji przed zawarciem 

umowy;
(ii) treści stron internetowych;
(iii) sprawozdań okresowych;
(iv) prezentacji informacji na temat 

zrównoważonego finansowania

DYREKTYWA CRD 
I DYREKTYWA IFD

Potencjalne włączenie ryzyk 
środowiskowych, społecznych i związanych 
z zarządzaniem do procesu zarządzania 
ryzykiem oraz procesu przeglądu i oceny 
nadzorczej (SREP)
- Definicje
- Procesy testów warunków skrajnych
- Ocena ryzyk środowiskowych, społecznych 

i związanych z zarządzaniem
- Wpływ ryzyk środowiskowych, społecznych 

i związanych z zarządzaniem na udzielanie 
kredytów

PLAN DZIAŁANIA KE

Wkład w prace grupy ekspertów 
technicznych
- Klasyfikacja
- Standard obligacji ekologicznych
- Wytyczne dotyczące ujawniania informacji 

na temat klimatu
- Wskaźniki referencyjne

Działanie 10 wezwanie do przedstawienia porady 
w sprawie nadmiernej presji na krótkoterminowe 
wyniki
Platforma na rzecz zrównoważonego 
finansowania

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE 
WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH 

(CRR) ORAZ ROZPORZĄDZENIE 
W SPRAWIE FIRM 

INWESTYCYJNYCH (IFR)

Ujawnianie informacji na temat ryzyk 
środowiskowych, społecznych i związanych 
z zarządzaniem, ryzyka fizycznego i ryzyka 
transformacji

Ocena ostrożnościowego ujmowania ekspozycji 
związanych z celami środowiskowymi lub 
społecznymi
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Analiza praktyk rynkowych i czynników 
wpływających na przyjmowanie optyki 
krótkoterminowej (ang. short-termism) 
w sektorze bankowym

W odpowiedzi na wezwanie Komisji Europej-
skiej do przedstawienia porady EUNB prze-
prowadził odpowiednią analizę i  przedstawił 
swoje ustalenia w  sprawozdaniu dotyczącym 
nieuzasadnionej presji na krótkoterminowe 
wyniki wywieranej na przedsiębiorstwa przez 
sektor finansowy. W  sprawozdaniu uwzględ-
niono trzy perspektywy związane z przyjmowa-
niem optyki krótkoterminowej (ang. short-ter-
mism) – perspektywę banków, perspektywę 
przedsiębiorstw i  perspektywę zrównoważo-
nego finansowania. W  sprawozdaniu zawarto 
zalecenia w zakresie polityki, zgodnie z który-
mi działania w ramach polityki powinny mieć 
na celu zapewnienie odpowiednich informacji 
i zachęt, aby zmotywować banki do wydłużenia 
horyzontów czasowych w ich strategiach i za-
rządzaniu.

Uwzględnianie kwestii środowiskowych, 
społecznych i związanych 
z zarządzaniem w ogólnych 
pracach EUNB

Zgodnie z  rozporządzeniem ustanawiającym 
Urząd, EUNB – działając w  ramach swoich 

uprawnień i wykonując swoje zadania – musi 
uwzględniać zrównoważone modele bizne-
sowe oraz czynniki środowiskowe, społeczne 
i  związane z  zarządzaniem. EUNB powinien 
również opracować system monitorowania 
w celu oceny istotnych ryzyk środowiskowych, 
społecznych i związanych z zarządzaniem oraz 
wspólnych metod oceny wpływu scenariuszy 
gospodarczych na sytuację finansową insty-
tucji, z  uwzględnieniem ryzyka wynikającego 
z niekorzystnych zmian w środowisku.

W zmienionej dyrektywie CRD V  wzywa się 
EUNB do: opracowania kryteriów służących 
zrozumieniu wpływu ryzyk środowiskowych, 
społecznych i  związanych z  zarządzaniem na 
stabilność finansową instytucji, do określenia 
strategii i procesów zarządzania tymi ryzykami 
oraz do oceny ewentualnego włączenia ryzyk 
środowiskowych, społecznych i  związanych 
z zarządzaniem do procesu przeglądu i oceny 
nadzorczej (SREP) przeprowadzanego przez 
właściwe organy. W  zmienionym rozporzą-
dzeniu CRR II wprowadzono wymóg ujawnia-
nia przez duże instytucje informacji na temat 
ryzyk środowiskowych, społecznych i  związa-
nych z zarządzaniem, a także wymóg, by EUNB 
uwzględnił szczegółowe informacje na temat 
tych ujawnień w  standardzie technicznym 
dotyczącym filaru III, chroniąc konsumentów 
i deponentów oraz przyczyniając się do zwięk-
szenia bezpieczeństwa i wygody płatności de-
talicznych w UE.

Rys. 3: Korzyści z ochrony depozytów dla obywateli UE

W opiniach EUNB stwierdzono, że zharmonizowany poziom gwarancji wynoszący 100 000 EUR jest nadal 
odpowiedni. EUNB proponuje jednak istotne usprawnienia systemu, w tym rozwiązanie problemów 
zaobserwowanych w rzeczywistych przypadkach, takie jak:

Bardziej zrozumiałe i lepsze informacje dla 
indywidualnych deponentów, w normalnych czasach 

i w sytuacji kryzysowej.

Większa przejrzystość w odniesieniu do funduszy 
przechowywanych przez systemy gwarancji depozytów 

w celu ochrony depozytów.

Jaśniejsze i bardziej zharmonizowane podejście do obowiązujących przepisów w odniesieniu do konkretnych 
przypadków, takie jak ochrona kwot przekraczających 100 000 EUR w wyniku zdarzeń życiowych, takich jak sprzedaż 

domu, lub traktowanie środków przechowywanych w imieniu deponenta przez inną osobę, np. notariusza lub 
instytucję płatniczą.

Jaśniejsze przepisy, które należy stosować 
w przypadku skomplikowanych upadłości 

banków, takich jak te, w których występują obawy 
związane z praniem pieniędzy, aby niewinni deponenci 

szybko odzyskali swoje pieniądze.

Bardziej elastyczne podejście do spłacania 
deponentów, którzy posiadają depozyty w innych 
państwach członkowskich UE, aby zapewnić jak 

najefektywniejszą spłatę tych osób.

> €100 000
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Ochrona konsumentów w całej UE

Prace EUNB w  zakresie ochrony konsumen-
tów mają na celu ograniczenie zakresu szkody, 
która może powstać przy zakupie produktów 
i usług bankowości detalicznej. W sprawozda-
niu EUNB na temat trendów konsumenckich 
za lata 2018-2019 przedstawiono powiązane 
kwestie oraz obowiązujące ramy ustawodaw-
cze i regulacyjne, w tym środki podjęte przez 
EUNB w celu rozwiązania tych problemów.

Poprawa ochrony deponentów 
w całej UE

W 2019 r. EUNB przeprowadził ocenę postę-
pów we wdrażaniu dyrektywy w  sprawie sys-
temów gwarancji depozytów w  państwach 
członkowskich UE. EUNB zbadał, w jaki spo-
sób obecne przepisy dotyczące ochrony depo-
zytów są stosowane w całej UE, zidentyfikował 
wyzwania na podstawie rzeczywistych przy-
padków i przedstawił konkretne wnioski ma-
jące na celu poprawę ram prawnych.

W 2019 r. EUNB opublikował również opinię 
w sprawie kwestii ochrony depozytów wynika-
jących z wystąpienia Zjednoczonego Królestwa 
z UE. W opinii tej wezwał wyznaczone organy 
ds. systemów gwarancji depozytów do za-

pewnienia deponentom oddziałów brytyjskich 
instytucji kredytowych w  UE odpowiedniej 
ochrony przez systemy gwarancji depozytów 
UE w przypadku wystąpienia bez umowy.

Wkład w jednolity rynek płatności 
detalicznych w UE

W marcu 2019 r. EUNB uruchomił centralny re-
jestr na podstawie drugiej dyrektywy w sprawie 
usług płatniczych (PSD2), który zawiera zbior-
cze informacje na temat wszystkich instytucji 
płatniczych i instytucji pieniądza elektroniczne-
go posiadających zezwolenie lub zarejestrowa-
nych w  Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(EOG), ich agentów i  usług świadczonych za 
granicą. Rejestr jest bezpłatny i dostępny w for-
macie nadającym się do odczytu maszynowego.

W kwietniu 2019 r. EUNB opublikował opinię 
w  sprawie charakteru powiadomień pasz-
portowych dotyczących instytucji płatniczych 
oraz instytucji pieniądza elektronicznego 
korzystających z  usług agentów i  dystrybu-
torów mających siedzibę w  innym państwie 
członkowskim. W  opinii tej określono kryte-
ria, które właściwe organy powinny stosować 
w celu ustalenia, czy wyznaczenie agentów lub 
dystrybutorów na terytorium innego państwa 
członkowskiego stanowi „przedsiębiorstwo”.

Prace międzysektorowe w ramach Wspólnego 
Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru

W 2019 r. Wspólny Komitet, pod przewodnictwem 
EIOPA, nadal odgrywał centralną rolę w koordy-
nowaniu działań i  wymianie informacji między 
Europejskimi Urzędami Nadzoru, Komisją Eu-
ropejską i  Europejską Radą ds. Ryzyka Syste-
mowego. Wspólny Komitet kontynuował prace 
nad ważnymi obszarami międzysektorowymi, 
takimi jak: poprawa ochrony konsumentów, mo-
nitorowanie innowacji finansowych i  cyberbez-
pieczeństwa oraz zwalczanie prania pieniędzy 
i  finansowania terroryzmu. Europejskie Urzędy 
Nadzoru kontynuowały przygotowania do wystą-
pienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Zapewnienie ochrony konsumentom 
w całym sektorze usług finansowych 
i monitorowanie innowacji finansowych

Ochrona konsumentów i innowacje finansowe 
ponownie znalazły się na centralnym miej-

scu w  programie prac Wspólnego Komitetu. 
Europejskie Urzędy Nadzoru opublikowały 
swoje ostateczne zalecenia po konsultacjach 
w  sprawie ukierunkowanych zmian do roz-
porządzenia delegowanego obejmującego 
przepisy dotyczące dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje na temat detalicznych 
produktów zbiorowego inwestowania i  ubez-
pieczeniowych produktów inwestycyjnych 
(PRIIP). Europejskie Urzędy Nadzoru postano-
wiły nie proponować jeszcze ukierunkowanych 
zmian, a  zamiast tego zainicjować bardziej 
kompleksowy przegląd rozporządzenia dele-
gowanego w sprawie PRIIP. W tym celu Euro-
pejskie Urzędy Nadzoru wniosły wkład w ba-
danie konsumentów przeprowadzone przez 
Komisję Europejską, natomiast w październi-
ku 2019 r. rozpoczęto konsultacje publiczne 
na temat dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje na temat PRIIP.
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Ponadto Europejskie Urzędy Nadzoru wydały 
oświadczenie nadzorcze dotyczące scenariu-
szy przyszłych wyników określonych w doku-
mencie zawierającym kluczowe informacje 
na temat detalicznych produktów zbiorowego 
inwestowania i  ubezpieczeniowych produk-
tów inwestycyjnych (PRIIP) w  celu promowa-
nia spójnego podejścia oraz poprawy ochrony 
inwestorów indywidualnych przed zakończe-
niem trwającego przeglądu PRIIP.

Wspólny Komitet opublikował również spra-
wozdanie w  sprawie transgranicznego nad-
zoru nad detalicznymi usługami finansowy-
mi. W  sprawozdaniu tym Europejskie Urzędy 
Nadzoru określiły główne problemy, z którymi 
borykają się właściwe organy krajowe podczas 
nadzoru nad instytucjami finansowymi świad-
czącymi transgraniczne detaliczne usługi 
finansowe w UE, i przedstawiły zalecenia do-
tyczące sposobu rozwiązania tych problemów 
zarówno dla właściwych organów krajowych, 
jak i instytucji UE.

Pod koniec czerwca 2019 roku w Dublinie od-
był się 7. Dzień Ochrony Konsumentów orga-
nizowany przez Wspólny Komitet Europejskich 
Urzędów Nadzoru. Wydarzenie to koncentro-
wało się na (i) Europejskich Urzędach Nadzoru 
i ich uprawnieniach w zakresie edukacji finan-
sowej – w  jakim kierunku należy podążać?, 
(ii)  przeglądzie detalicznych produktów zbio-
rowego inwestowania i  ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych (PRIIP) za 2019 rok 
– wyzwania i  możliwości w  przyszłości, oraz 
(iii) włączenie preferencji konsumentów w za-
kresie zrównoważonego rozwoju do dystrybu-
cji produktów finansowych.

Europejskie Urzędy Nadzoru 
rozpoczynają prace nad poprawą 
ujawniania informacji na temat 
zrównoważonego finansowania

W rozporządzeniu w  sprawie ujawniania in-
formacji na temat zrównoważonego finanso-
wania (SFDR) określono wymogi dotyczące 
ujawniania informacji z zakresu ochrony śro-
dowiska, polityki społecznej i  ładu korpora-
cyjnego w  odniesieniu do szerokiego grona 
uczestników rynku finansowego, doradców 
finansowych i produktów finansowych. Rozpo-
rządzenie SFDR upoważnia Europejskie Urzę-
dy Nadzoru do opracowywania standardów 
technicznych obejmujących zarówno sprawo-
zdawczość na temat niekorzystnych skutków 
na poziomie jednostki, jak i ujawnianie infor-
macji o produkcie przed zawarciem umowy, na 
stronie internetowej oraz okresowo.

Ryzyka międzysektorowe i nadzór 
nad rozwojem sytuacji na rynku 
i podatnością na zagrożenia

Wspólny Komitet nadal działał jako ważne fo-
rum dyskusji na temat zmian na rynku i  do-
głębnej analizy pojawiających się zagrożeń, 
określając główne obszary budzące obawy or-
ganów nadzoru w całej UE w swoich półrocz-
nych międzysektorowych sprawozdaniach na 
temat ryzyka.

W wiosennym sprawozdaniu Wspólnego Komi-
tetu na temat ryzyka zwrócono uwagę na sze-
reg zagrożeń stanowiących potencjalne źródło 
niestabilności, to jest: nagła zmiana cen pre-
mii za ryzyko następująca w wyniku gwałtow-
nego wzrostu zmienności i  związanych z  tym 
korekt rynkowych, dalsza niepewność co do 
warunków wystąpienia Zjednoczonego Króle-
stwa z  UE oraz cyberataki. W  sprawozdaniu 
powtórzono również ostrzeżenie Europejskich 
Urzędów Nadzoru skierowane do inwestorów 
detalicznych inwestujących w waluty wirtualne 
oraz upowszechniono informacje na temat za-
grożeń związanych ze zmianą klimatu i przej-
ściem na gospodarkę niskoemisyjną.

W swoim jesiennym sprawozdaniu na temat 
ryzyka Wspólny Komitet podkreślił ryzyko 
utrzymywania się na niskim poziomie stóp 
procentowych, które nadal wywierają presję 
na rentowność i zwroty instytucji finansowych, 
co z kolei prowadzi do powrotu do zachowań 
polegających na poszukiwaniu dochodów. 
W sprawozdaniu podkreślono również potrze-
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bę przejścia na bardziej zrównoważoną gospo-
darkę oraz potrzebę uwzględnienia zagrożeń 
środowiskowych, społecznych i  związanych 
z zarządzaniem, co może prowadzić do proble-
mów z rentownością modeli biznesowych cha-
rakteryzujących się wysokim narażeniem na 
oddziaływanie sektorów wrażliwych na zmianę 
klimatu. Ponadto w  sprawozdaniu ponownie 
zachęcano instytucje do przygotowania pla-
nów awaryjnych na wypadek brexitu.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu

Prace Wspólnego Komitetu w dziedzinie prze-
ciwdziałania praniu pieniędzy i  finansowaniu 
terroryzmu koncentrowały się na realizacji 
planu działania Rady w  zakresie przeciw-
działania praniu pieniędzy. W  planie położo-
no nacisk na poprawę współpracy nadzorczej 
między organami nadzoru w  zakresie prze-
ciwdziałania praniu pieniędzy i  finansowaniu 
terroryzmu, a także między organami nadzoru 
w  zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i  finansowaniu terroryzmu a  organami nad-
zoru ostrożnościowego. W  rezultacie Wspól-
ny Komitet opublikował wytyczne dotyczące 
współpracy w  zakresie nadzoru, w  których 
ustanowiono formalne ramy współpracy i wy-
miany informacji pomiędzy organami nadzoru 
w  odniesieniu do przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność transgraniczną w  ramach 
kolegiów ds. przeciwdziałania praniu pienię-
dzy i finansowaniu terroryzmu.

Wspólny Komitet wydał również drugą wspól-
ną opinię w  sprawie ryzyka prania pieniędzy 
i  finansowania terroryzmu, które ma wpływ 
na sektor finansowy UE. Opierając się na da-
nych i informacjach dostarczonych przez kra-
jowe właściwe organy ds. przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i  finansowaniu terroryzmu, 
Europejskie Urzędy Nadzoru stwierdziły, że 
monitorowanie transakcji i  zgłaszanie podej-
rzanych transakcji nadal budzi obawy, zwłasz-
cza w sektorach, w których modele biznesowe 
instytucji finansowych opierają się na częstych 
transakcjach. Celem opinii było lepsze zrozu-
mienie ryzyka prania pieniędzy i finansowania 
terroryzmu w UE, a tym samym wzmocnienie 
ochrony UE przed tym ryzykiem.

Europejskie Urzędy Nadzoru kontynuowały 
przegląd wytycznych dotyczących czynników 
ryzyka, aby zapewnić ich zgodność z piątą dy-
rektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pie-
niędzy i odnieść się do czynników ryzyka w sek-
torach nieobjętych jeszcze tymi wytycznymi.

W następstwie przeglądu Europejskich Urzę-
dów Nadzoru i zmian wprowadzonych do roz-
porządzeń w  sprawie Europejskich Urzędów 
Nadzoru, począwszy od stycznia 2020 r., EUNB 
stał się odpowiedzialny za kwestie związane 
z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i  finan-
sowaniu terroryzmu. Chociaż prace związane 
z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i  finan-
sowaniu terroryzmu nie wchodzą już w  za-
kres kompetencji Wspólnego Komitetu, EIOPA 
i  ESMA będą nadal ściśle zaangażowane 
w prace w tym obszarze w związku z sektora-
mi, które nadzorują.

Monitorowanie konglomeratów 
finansowych

Wspólny Komitet opublikował roczny wykaz 
konglomeratów finansowych, z  którego wy-
nika, że w  przypadku 77 konglomeratów fi-
nansowych podmiot dominujący grupy znaj-
duje się na terytorium UE/EOG, natomiast 
w  trzech przypadkach podmioty dominujące 
znajdują się, odpowiednio, w  Szwajcarii, na 
Bermudach oraz w  Stanach Zjednoczonych. 
Ponadto Wspólny Komitet opublikował doku-
ment konsultacyjny w sprawie proponowanych 
projektów standardów technicznych dotyczą-
cych wzorów sprawozdań dla konglomeratów 
o transakcjach wewnątrzgrupowych i koncen-
tracji ryzyka.

Innowacje a FinTech

Po opublikowaniu w styczniu 2019 r. wspólnego 
sprawozdania Europejskich Urzędów Nadzo-
ru w sprawie nowych rozwiązań regulacyjnych 
i ośrodków innowacji Wspólny Komitet powołał 
tzw. European Forum for Innovation Facilitators 
(EFIF). W sprawozdaniu wskazano na potrzebę 
podjęcia działań na rzecz większej koordynacji 
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i współpracy między podmiotami wspierający-
mi innowacje w celu wsparcia rozwoju techno-
logii finansowej (FinTech) na całym jednolitym 
rynku. EFIF stanowi platformę umożliwiającą 
organom nadzoru regularne spotkania, aby 
dzielić się doświadczeniami i  wypracowywać 
wspólne poglądy na temat regulacyjnego ujęcia 
innowacyjnych produktów, usług i modeli biz-
nesowych, zwiększając tym samym dwustron-
ną i wielostronną koordynację działań.

Ponadto w  kwietniu 2019 r. Europejskie Urzę-
dy Nadzoru opublikowały dwie wspólne porady 
w  odpowiedzi na wnioski Komisji Europejskiej 
zawarte w planie działania w  zakresie techno-
logii finansowej – jedną dotyczącą usprawnień 
legislacyjnych związanych z  wymogami zarzą-
dzania ryzykiem technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych oraz drugą dotyczącą spójnych 
ram testowania odporności cybernetycznej. Ce-
lem Europejskich Urzędów Nadzoru jest objęcie 
każdego odpowiedniego podmiotu jasnymi ogól-
nymi wymogami w  zakresie zarządzania tech-
nologiami informacyjnymi i  komunikacyjnymi, 
w tym cyberbezpieczeństwa, w celu zapewnienia 
bezpiecznego świadczenia regulowanych usług.

Koordynowanie działań w sprawie 
sekurytyzacji

W 2019 r. nowy komitet ds. sekurytyzacji w ra-
mach Wspólnego Komitetu rozpoczął prace 
mające na celu wsparcie właściwych organów 
UE w koordynowaniu ich obowiązków wynika-
jących z  rozporządzenia w  sprawie sekuryty-
zacji, pełniąc rolę forum do omawiania prak-
tycznych/operacyjnych kwestii związanych 
z ich obowiązkami w zakresie nadzoru i egze-
kwowania przepisów, zapewniając tym samym 
spójność międzysektorową i promując najlep-
sze praktyki nadzorcze.

Inne istotne prace międzysektorowe 
Wspólnego Komitetu

W maju 2019 r. Wspólny Komitet opublikował 
drugą poprawkę do standardów technicznych 
dotyczącą przyporządkowania ocen kredy-
towych zewnętrznych instytucji oceny wiary-
godności kredytowej w odniesieniu do ryzyka 
kredytowego zgodnie z rozporządzeniem CRR. 
Poprawka odzwierciedla wyniki monitorowa-
nia adekwatności istniejącego schematu.

W grudniu 2019 r. Wspólny Komitet opubli-
kował sprawozdanie końcowe w  sprawie 

projektu regulacyjnych standardów technicz-
nych, w  którym zaproponował zmianę roz-
porządzenia delegowanego Komisji Europej-
skiej w  sprawie technik ograniczania ryzyka 
związanego z  instrumentami pochodnymi 
będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, które nie są rozliczane przez 
kontrahenta centralnego (dwustronne wymo-
gi dotyczące depozytu zabezpieczającego) na 
mocy rozporządzenia w sprawie infrastruktu-
ry rynku europejskiego (EMIR). W kontekście 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z  UE 
w  projekcie regulacyjnych standardów tech-
nicznych zaproponowano wprowadzenie ogra-
niczonego wyłączenia dla kontrahentów z UE 
w  określonym przedziale czasowym w  celu 
ułatwienia odnowienia niektórych kontraktów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym. Zmiany miałyby 
zastosowanie jedynie w  przypadku wystąpie-
nia Zjednoczonego Królestwa z UE bez zawar-
cia umowy o wystąpieniu (w przypadku braku 
porozumienia).

Komisja Odwoławcza

W 2019 r. toczyły się dwie sprawy odwoławcze 
– jedna przeciwko Europejskiemu Urzędo-
wi Nadzoru Giełd i  Papierów Wartościowych 
(ESMA), a druga przeciwko EUNB.

W marcu 2019 r. Komisja Odwoławcza wydała 
decyzję w sprawie odwołań wniesionych przez 
cztery szwedzkie banki od decyzji Rady Orga-
nów Nadzoru ESMA. Rada Organów Nadzoru 
ESMA stwierdziła, że w  wyniku zaniedbania 
banki dopuściły się naruszenia rozporządze-
nia w  sprawie agencji ratingowych, ponie-
waż uwzględniły ratingi równoległe w swoich 
sprawozdaniach z  badań kredytowych. Rada 
przyjęła środki nadzorcze w  postaci publicz-
nych ogłoszeń i grzywien w wysokości 495 000 
EUR dla każdego banku. Komisja Odwoław-
cza utrzymała w mocy decyzję Rady Organów 
Nadzoru ESMA w głównej kwestii, to jest, czy 
sprawozdania z  badań kredytowych banków 
wchodzą w zakres rozporządzenia w sprawie 
agencji ratingowych, jednocześnie stwierdziła 
jednak, że banki (które dobrowolnie zaniechały 
działań w trakcie dochodzenia prowadzonego 
przez ESMA) nie działały w sposób niedbały.

W październiku 2019 Komisja Odwoławcza 
wydała decyzję w sprawie odwołania wniesio-
nego przez agencję ratingową Creditreform 
AG przeciwko EUNB. Niemiecka agencja ra-
tingowa złożyła odwołanie od przyjęcia przez 
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Wspólny Komitet projektu wykonawczych 
standardów technicznych zaproponowanych 
do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. 
Komisja Odwoławcza odrzuciła odwołanie 
jako niedopuszczalne zgodnie z  utrwalonym 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, z  którego wynika, że akty 

o  charakterze przygotowawczym, takie jak 
projekt wykonawczych standardów technicz-
nych, nie podlegają autonomicznej kontroli 
sądowej ani quasi-sądowej, lecz podlega-
ją kontroli poprzez sprawdzenie zgodności 
z prawem ostatecznego aktu przyjętego przez 
Komisję Europejską.
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Analiza ryzyka, podatności 
na zagrożenia i danych

Identyfikacja i analiza tendencji oraz potencjalnych 
zagrożeń i podatności

Badanie kwestii arbitrażu podatkowego

W wyniku przyjęcia w dniu 29 listopada 2018 r. 
przez Parlament Europejski rezolucji w spra-
wie afery cum-ex – przestępstwa finansowe-
go i  luk w obowiązujących ramach prawnych, 
EUNB przeanalizował systemy arbitrażu dy-
widendowego z perspektywy przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i  finansowaniu terroryzmu, 
a także z bardziej ogólnej perspektywy nadzo-
ru ostrożnościowego. W szczególności w maju 
2019 roku i  lipcu 2019 roku EUNB rozpoczął 
dwa dochodzenia skierowane do organów 
nadzoru w  zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i  finansowaniu terroryzmu oraz do 
organów nadzoru ostrożnościowego.

Prace EUNB w kontekście wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE

W 2019 r. EUNB nadal ściśle monitorował roz-
wój wydarzeń związanych z  brexitem w  celu 
określenia potencjalnych zagrożeń dla unij-
nych banków i  konsumentów, zapewnienia 
gotowości unijnego sektora bankowego na 
wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z  UE 
oraz przekazania konsumentom w  UE odpo-
wiednich informacji. W  ramach prac w  za-
kresie analizy ryzyka i  monitorowania EUNB 
wraz z  odpowiednimi właściwymi organami 
w  dalszym ciągu monitorował przygotowanie 
i realizację planów awaryjnych unijnych insty-
tucji bankowych, płatniczych oraz instytucji 
pieniądza elektronicznego. Ponadto EUNB 
podkreślał, że instytucje, które ucierpią w wy-
niku brexitu, muszą zapewnić klientom w UE 
odpowiednie informacje na temat ryzyka, pla-
nów i zmian związanych z brexitem.

Ocena ryzyka i podatności na zagrożenia 
w sektorze bankowym

Jednym z  podstawowych zadań EUNB jest 
podejmowanie działań przyczyniających się 
do zapewnienia stabilności, integralności, 
przejrzystości i prawidłowego funkcjonowania 
unijnego sektora bankowego. Aby to osiągnąć, 
EUNB monitoruje i  ocenia zmiany na rynku, 
identyfikując potencjalne zagrożenia i  słabo-
ści w poszczególnych bankach w europejskim 
sektorze bankowym. Oceny tych zagrożeń 
i  podatności na zagrożenia skutkują podję-
ciem działań w ramach polityki, jeżeli zajdzie 
taka potrzeba.

Jednym z  podstawowych narzędzi wykorzy-
stywanych do przeprowadzania tych ocen jest 
roczne sprawozdanie z  oceny ryzyka (RAR), 
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w którym opisuje się główne zmiany i tenden-
cje w sektorze bankowym UE w odniesieniu do 
próby 183 banków z 30 państw EOG.

W sprawozdaniu za 2019 r. stwierdzono, że 
wskaźniki wypłacalności banków w  UE utrzy-
mywały się na stabilnym poziomie, podczas gdy 
wskaźnik kredytów zagrożonych (NPL) uległ 
dalszemu zmniejszeniu w ciągu roku. W okre-
sie od czerwca 2018 r. do czerwca 2019 r. akty-
wa banków w UE wzrosły o 3%, w dużej mierze 
dzięki kredytom konsumenckim oraz pożycz-
kom dla małych i  średnich przedsiębiorstw 
(MŚP). W sprawozdaniu z oceny ryzyka potwier-
dzono, że banki koncentrują się na segmentach 
obarczonych większym ryzykiem w wyniku po-
szukiwania zysku w warunkach kurczących się 
marż i niskich stóp procentowych. Rentowność 
utrzymywała się na niskim poziomie, a w przy-
padku wielu banków stopa zwrotu z  kapitału 
była nadal niższa niż koszt kapitału własnego. 
Ponadto wszechobecność technologii w banko-
wości cyfrowej oraz rosnąca liczba przypadków 
prania pieniędzy i finansowania terroryzmu wy-
dawały się jednymi z głównych czynników po-
wodujących utrzymujące się na podwyższonym 
poziomie ryzyko operacyjne.

Monitorowanie rozwoju sytuacji 
w sektorze bankowym UE

Kwestionariusz oceny ryzyka (RAQ) jest ko-
lejnym ważnym narzędziem monitorowania 
i oceny stosowanym przez EUNB w celu okre-
ślenia głównych zagrożeń i słabości w unijnym 
sektorze bankowym. W 2019 roku za pośred-
nictwem kwestionariusza oceny ryzyka EUNB 
swoją opinię wyraziło 65 banków z 25 państw.

Kwartalna tablica wskaźników ryzyka pozosta-
ła jednym ze sztandarowych narzędzi w 2019 r. 
wspierających regularne oceny ryzyka przepro-
wadzane przez EUNB i umożliwiających Urzę-
dowi wypełnianie jego roli jako dostawcy da-
nych. Przez cały 2019 rok tablica wskaźników 
ryzyka konsekwentnie potwierdzała średnie 
ważone w  ramach unijnego systemu banko-
wego – wskaźnik w pełni obciążonego kapitału 
podstawowego Tier I (CET1) na poziomie ponad 
14%, wskaźnik kredytów zagrożonych (NPL) 
poniżej 3% oraz niską rentowność, przy zwrocie 
z kapitału własnego na poziomie około 7%.

Oprócz tych regularnych ocen EUNB przezna-
cza dodatkowe zasoby na coroczne tematyczne 
przeglądy ryzyka, takie jak przeglądy planów 
finansowania banków i  obciążenia aktywów. 
W tych dwóch sprawozdaniach monitoruje się 

strukturę źródeł finansowania w całej UE i po-
maga unijnym organom nadzoru ocenić trwa-
łość głównych źródeł finansowania banków.

Ponadto EUNB informuje o poczynionych po-
stępach i wyzwaniach w odniesieniu do kredy-
tów zagrożonych, oceniając główne tendencje 
w  zakresie jakości aktywów. Ponadto EUNB 
regularnie dostarcza analizy ad hoc na kon-
kretne tematy będące przedmiotem zaintere-
sowania, aby pomóc zarządowi w dyskusjach 
na temat zagrożeń i słabości.

Wytyczne dotyczące udzielania 
i monitorowania kredytów oraz 
sprawozdanie EUNB na temat jakości 
aktywów

W maju 2020 r. EUNB opublikował wytyczne 
dotyczące udzielania i  monitorowania kredy-
tów, które stanowiły końcowy produkt EUNB 
w  ramach planu działania Rady w  sprawie 
kredytów zagrożonych.

W ramach tego produktu regulacyjnego EUNB 
łączy normy ostrożnościowe w zakresie ryzy-
ka kredytowego, a w szczególności udzielania 
pożyczek, oraz środki ochrony konsumentów. 
Wytyczne odzwierciedlają również priorytety 
nadzorcze i ostatnie zmiany w polityce w dzie-
dzinie udzielania kredytów, w  tym w  odnie-
sieniu do przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i  finansowaniu terroryzmu, finansowania 
zrównoważonego pod względem środowisko-
wym, modeli udzielania kredytów i wyceny za-
bezpieczeń oraz innowacji opartych na tech-
nologii.

Przygotowania do ogólnounijnego testu 
warunków skrajnych w 2020 r. , jego 
przełożenie na późniejszy termin oraz 
dyskusja na temat przyszłych zmian 
ram

Ogólnounijny test warunków skrajnych jest 
ważnym narzędziem wykorzystywanym przez 
właściwe organy do oceny odporności banków 
na wstrząsy gospodarcze i finansowe oraz do 
oceny ich potrzeb kapitałowych, a  także do 
określenia pozostałych obszarów niepewności 
i odpowiednich działań łagodzących. Ponadto 
proces ten wzmacnia dyscyplinę rynkową po-
przez publikowanie spójnych i szczegółowych 
danych na poziomie poszczególnych banków.
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Na posiedzeniu w  grudniu 2018 r. Rada Or-
ganów Nadzoru postanowiła przeprowadzić 
test warunków skrajnych w 2020 r., w związ-
ku z  czym w  2019 r. rozpoczęto istotne pra-
ce przygotowawcze do ogólnounijnego testu 
warunków skrajnych w 2020 r. Test rozpoczęto 
w styczniu 2020 r. Jednak ze względu na wy-
buch pandemii koronawirusa i  konieczność 
skupienia się przez banki na głównych ope-
racjach i  funkcjach krytycznych zdecydowano 
o odroczeniu realizacji tego zadania do 2021 r. 
oraz o  przeprowadzeniu zamiast tego testu 
dodatkowego ogólnounijnego działania na 
rzecz przejrzystości, aby zapewnić uczestni-
kom rynku aktualne informacje na temat eks-
pozycji banków i jakości aktywów.

W dniu 22 stycznia 2020 r. EUNB opublikował 
dokument otwierający debatę na temat przy-
szłych zmian w ogólnounijnym teście warun-

ków skrajnych, rozpoczynając konsultacje 
publiczne, aby przedstawić swoją wizję przy-
szłości ogólnounijnego testu warunków skraj-
nych oraz zebrać uwagi i  informacje zwrotne 
od różnych zainteresowanych stron.

EUNB staje się bardziej ekologiczny

EUNB rozpoczął opracowywanie ram oceny 
ryzyka związanego z klimatem w celu zapew-
nienia zgodności z nowym mandatem wynika-
jącym z CRR/CRD. EUNB planuje uwzględnić 
zagrożenia klimatyczne w ramach testów wa-
runków skrajnych. Włączenie ryzyka klima-
tycznego do pełnoprawnego ogólnounijnego 
testu warunków skrajnych stanowi jednak 
trudne zadanie i  w związku z  tym w  2020 r. 
EUNB przeprowadzi analizę wrażliwości w od-
niesieniu do ryzyka klimatycznego na próbie 

Rys. 4: Kompleksowe podejście EUNB do udzielania kredytów
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banków, które dobrowolnie zgłosiły się do ba-
dania. Wyniki tych działań zostaną wykorzy-
stane jako punkt wyjścia dla przyszłych prac 
EUNB w zakresie ryzyka klimatycznego.

Analiza porównawcza krajowych ram 
egzekwowania kredytów

W wyniku wystosowanego przez Komisję Eu-
ropejską wezwania do przedstawienia porady 
w  sprawie analizy porównawczej krajowych 

ram prawnych w zakresie egzekwowania kre-
dytów EUNB rozpoczął działania mające na 
celu zrozumienie skuteczności krajowych pro-
cedur egzekwowania kredytów pod względem 
stóp odzysku i  czasu odzyskania. W  drugiej 
połowie 2019 r. EUNB zgromadził informacje 
na temat reprezentatywnej próby instytucji 
i  kredytów, obejmujących wszystkie państwa 
członkowskie UE i  szereg kategorii aktywów. 
Po raz pierwszy informacje te zostały zebrane 
na poziomie kredytów w całej UE.

Definiowanie, gromadzenie i analizowanie danych 
bankowych oraz promowanie dyscypliny rynkowej 
dzięki przejrzystości i ujawnianiu informacji

Wzmocnienie i aktualizacja solidnych 
ram sprawozdawczości nadzorczej 
przy większej proporcjonalności 
i skuteczności

W listopadzie 2019 r. EUNB opublikował plan 
działania dotyczący sprawozdawczości nad-
zorczej, w  którym przedstawił przegląd stra-
tegii w  perspektywie krótko- i  średniotermi-
nowej oraz harmonogram, proces i  rezultaty, 

które EUNB wdraża w odniesieniu do nowych 
rozporządzeń i  przyszłych mandatów. W  pla-
nie działania przedstawiono również strategię 
mającą na celu uwzględnienie potrzeby więk-
szej proporcjonalności i  zapewnienie dalszej 
skuteczności tych ram.

W 2019 r. EUNB opracował wykonawcze 
standardy techniczne obejmujące zmiany do 
rozporządzenia (UE) nr 680/2014 (wykonaw-

Rys. 5: W kierunku skuteczniejszej i bardziej proporcjonalnej sprawozdawczości nadzorczej
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cze standardy techniczne dotyczące sprawo-
zdawczości nadzorczej) w  zakresie sprawo-
zdawczości finansowej, wskaźnika pokrycia 
wypływów netto, sekurytyzacji (wspólne ramy 
sprawozdawczości), danych do celów analizy 
porównawczej modeli wewnętrznych oraz da-
nych na potrzeby planowania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji.

EUNB rozpoczął również przegląd ram spra-
wozdawczości nadzorczej i  opublikował ze-
staw dokumentów konsultacyjnych aktuali-
zujących obecne ramy sprawozdawczości 
w zakresie planów finansowania i dotyczących 
zmian w  rozporządzeniu w  sprawie mecha-
nizmu ochronnego kredytów zagrożonych. 
Kolejne konsultacje dotyczyły nowego pakie-
tu sprawozdawczości i  ujawniania informacji 
wdrażającego standard Rady Stabilności Fi-
nansowej w  zakresie całkowitej zdolności do 
pokrycia strat (TLAC) w UE oraz uzupełniają-
cego minimalny wymóg funduszy własnych 
i  zobowiązań kwalifikowalnych (MREL), który 
obowiązuje od 2014 r.

Ponadto EUNB rozpoczął prace nad studium 
wykonalności zintegrowanego systemu spra-
wozdawczości, który zostanie sfinalizowany 
w różnych fazach w latach 2020 i 2022. Osta-
tecznym celem tych prac jest zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych i finansowych, za-
równo dla organów, jak i instytucji, oraz popra-
wa ogólnej skuteczności sprawozdawczości 
statystycznej, sprawozdawczości w  zakresie 
restrukturyzacji i  uporządkowanej likwidacji 
oraz sprawozdawczości nadzorczej.

Ponadto EUNB rozpoczął również prace nad 
analizą kosztów zapewnienia przez ban-
ki zgodności z  wykonawczymi standardami 
technicznymi w  zakresie sprawozdawczości 
nadzorczej w celu znalezienia sposobów ogra-
niczenia tego rodzaju kosztów sprawozdaw-
czości, przede wszystkim dla małych instytucji 
o prostej strukturze.

Rozszerzenie zharmonizowanej 
sprawozdawczości na restrukturyzację 
i uporządkowaną likwidację

W kwietniu 2019 r. EUNB przyjął i opublikował 
decyzję w  sprawie przekazywania EUNB da-
nych dotyczących restrukturyzacji i  uporząd-
kowanej likwidacji przez organy odpowiedzial-
ne za ten obszar.

Wzmocnienie roli EUNB jako unijnego 
centrum danych

Aby zapewnić przejrzystość systemu finan-
sowego UE, ważne jest gromadzenie i rozpo-
wszechnianie danych dotyczących całej po-
pulacji banków w  UE. W  tym celu kluczowe 
znaczenie ma wiarygodna, bezpieczna i  wy-
dajna platforma gromadzenia danych nad-
zorczych od wszystkich banków z  UE/EOG. 
Pozwoli ona na głębsze analizy sektora finan-
sowego, co z kolei przyczyni się do zwiększe-
nia przejrzystości i  poprawy kondycji całego 
europejskiego systemu bankowego, a tym sa-
mym do zapobieżenia ryzyku, które mogłoby 
mieć wpływ na opinię publiczną w UE. Ponadto 
pomoże w stworzeniu zharmonizowanych ram 
regulacyjnych i  nadzorczych dla bankowości 
w UE.

W 2019 r. projekt scentralizowanej europej-
skiej infrastruktury dla danych nadzorczych 
(EUCLID) w  znacznym stopniu przyczynił się 
do rozwoju unijnego centrum danych banko-
wych EUNB, w  ramach którego gromadzone 
dane podstawowe były oferowane organom 
nadzoru i użytkownikom publicznym jako źró-
dło aktualnych informacji służących do spraw-
dzania statusu i szczegółowych informacji na 
temat instytucji kredytowych, płatniczych i in-
stytucji pieniądza elektronicznego.

Pomoc krajowym organom nadzoru i  innym 
podmiotom w  wykorzystywaniu danych jest 
ważnym krokiem w  promowaniu EUNB jako 
wiodącego ośrodka unijnych danych banko-
wych oraz w  zapewnianiu dalszego ujawnia-
nia danych dotyczących sektora bankowego. 
W  tym względzie EUNB nadal wspierał wy-
mianę informacji na temat pełnego zesta-
wu wskaźników ryzyka obliczonych dla około 
200 największych banków w UE, aby stworzyć 
warunki umożliwiające wymianę informacji 
i przejrzystość danych. Ponadto EUNB w dal-
szym ciągu usprawniał narzędzia analityczne 
służące do pozyskiwania informacji dotyczą-
cych różnych tematów i obszarów ryzyka.

Finalizowanie prac nad platformą 
EUCLID

EUCLID to nowa platforma EUNB służąca 
do gromadzenia danych, dzięki której Urząd 
będzie mógł gromadzić dane od właściwych 
organów w EOG w odniesieniu do wszystkich 
instytucji kredytowych i  grup bankowych na 
tym obszarze. Oznacza to, że liczebność pró-
by instytucji, w odniesieniu do których EUNB 
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gromadzi dane, wzrośnie z około 200 najwięk-
szych instytucji w EOG do pełnej grupy instytu-
cji kredytowych i grup bankowych we wszyst-
kich państwach członkowskich EOG. Różne 
inne zbiory danych, takie jak dane dotyczące 
restrukturyzacji i  uporządkowanej likwidacji 
banków, będą prowadzone za pośrednictwem 
tej samej platformy, aby zapewnić wysoki po-
ziom jakości danych, mniejsze obciążenie 
dla wszystkich zainteresowanych stron oraz 
uproszczony proces sprawozdawczy.

W kierunku większej przejrzystości 
danych

Coroczna ogólnounijna analiza przejrzysto-
ści ma na celu zwiększenie dyscypliny ryn-
kowej i  spójności danych liczbowych banków 
w UE. W 2019 r. zorganizowano szóstą edycję, 
w której wzięło udział 131 banków z 27 państw 
członkowskich UE i państw EOG. Opublikowa-
ne dane były bardziej szczegółowe ze względu 
na fakt, że były gromadzone co kwartał, a nie 
co pół roku, jak to miało miejsce w poprzed-
nich latach. Większa szczegółowość wyników 
zwiększa przejrzystość sektora bankowego UE 
i EOG oraz dostarcza analitykom danych na po-
trzeby bardziej dogłębnych badań tego sektora.

Ujawnienia w ramach filaru III jako 
narzędzie poprawy dyscypliny rynkowej

W listopadzie 2019 r. EUNB opublikował plan 
działania dotyczący realizacji mandatów od-
noszących się do ujawniania informacji w ra-
mach filaru III i przedstawił swoją nową strate-
gię polityczną dotyczącą ujawniania informacji 
w ramach filaru III. Zgodnie z tymi mandatami 
i strategią polityczną EUNB opublikował dwa 
dokumenty konsultacyjne obejmujące kom-
pleksowe wykonawcze standardy techniczne 
(ITS) dotyczące ujawnień ostrożnościowych 
przez instytucje i  mające zastosowanie do 
wszystkich instytucji podlegających wymogom 
dotyczącym ujawnień na mocy CRR, oraz kom-
pleksowe wykonawcze standardy techniczne 
(ITS) dotyczące ujawnień na temat restruk-
turyzacji i  uporządkowanej likwidacji, mające 
zastosowanie do instytucji podlegających wy-
mogom dotyczącym całkowitej zdolności do 
pokrycia strat (TLAC) na mocy rozporządzenia 
CRR oraz ujawnieniom dotyczącym MREL na 
mocy dyrektywy BRRD. Nowa strategia w za-
kresie polityki ma następujące cele:

Lepsze gromadzenie danych przez 
EUNB w celu monitorowania wdrażania 
uregulowań Bazylea III w UE

W sprawozdaniu z monitorowania pakietu Ba-
zylea III z 2019 r. wykorzystano zgłoszone ilo-
ściowo analizy skutków, zakładając ostatecz-
ne wdrożenie ram Bazylea III, a tym samym, że 
odstępstwa UE zostałyby zasadniczo usunięte 
z  rozporządzenia UE (z wyjątkiem duńskiego 
kompromisu). Doprowadziło to do przeszaco-
wania faktycznego wpływu reform, gdyby od-
stępstwa te pozostały w rozporządzeniu.

EUNB planuje gromadzenie danych w  celu 
oceny wpływu odchyleń obecnych ram UE od 
czysto kapitałowych ram pakietu Bazylea III. 
Oczekuje się, że data odniesienia tego zbioru 
przypadnie w  grudniu 2020 r. EUNB przewi-
dywał, że formularze do gromadzenia danych 
przeznaczone do wykorzystania w tym proce-
sie zostaną sfinalizowane w 2020 r.

Porównanie praktyk w zakresie 
różnorodności w instytucjach 
kredytowych i firmach inwestycyjnych

Instytucje są zobowiązane do uwzględniania 
różnorodności przy wyborze nowych członków 
organu zarządzającego oraz do wdrażania po-
lityki różnorodności, zwłaszcza w  celu osią-
gnięcia bardziej odpowiedniej reprezentacji 
obu płci w organach zarządzających. W 2019 r. 
EUNB przeprowadził analizę porównawczą 
praktyk w zakresie różnorodności w organach 
zarządzających 834 instytucji, wykorzystując 
dane z września 2018 r.

EUNB przeprowadził analizę w celu ustalenia, 
czy istnieje korelacja między rentownością 
instytucji kredytowej a  składem organu za-
rządzającego pełniącego funkcję zarządczą. 
Stwierdzono w nim, że wydaje się, iż w przy-
padku instytucji kredytowych, które mają 
dyrektorów wykonawczych obu płci, istnieje 
większe prawdopodobieństwo zwrotu z kapita-
łu własnego co najmniej na poziomie średniej 
wynoszącej 6,42% niż w  przypadku instytucji 
kredytowych, w których dyrektorzy wykonaw-
czy reprezentują tylko jedną płeć. Podczas gdy 
w  przypadku 54,70% instytucji kredytowych, 
w których funkcje zarządcze są bardziej zrów-
noważone pod względem płci, stopa zwrotu 
z kapitału własnego wynosi co najmniej 6,42%, 
tylko 40,69% instytucji, w  których dyrektorzy 
wykonawczy reprezentują tylko jedną płeć, 
osiąga taki poziom zwrotu z kapitału własne-
go. Ponadto średni zwrot z kapitału własnego 
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w przypadku instytucji posiadających kierow-
nictwo zróżnicowane pod względem płci jest 
wyższy od średniej dla innych instytucji (odpo-
wiednio 7,28% w porównaniu z 5,95%).

Pomiar postępów w zakresie 
minimalnego wymogu funduszy 
własnych i zobowiązań kwalifikowalnych 
(MREL)

W ramach monitorowania ilościowego MREL 
w  2019 r. EUNB przedstawił sprawozdanie 
w sprawie zdolności do pokrycia strat przez ban-
ki, w przypadku których wybrano restrukturyza-
cję i uporządkowaną likwidację jako preferowa-

ną strategię w razie upadłości. W sprawozdaniu 
podkreślono, że organy ds. restrukturyzacji 
i  uporządkowanej likwidacji poczyniły znaczne 
postępy w określaniu strategii i ustalaniu mini-
malnego wymogu funduszy własnych i zobowią-
zań kwalifikowalnych (MREL) w odniesieniu do 
instytucji mających siedzibę w UE od czasu wej-
ścia w życie dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i  uporządkowanej likwidacji 
banków w 2014 r. Porównując sumę wszystkich 
decyzji z całkowitymi krajowymi aktywami w UE, 
około 85% aktywów w UE jest objętych decyzją 
w sprawie minimalnego wymogu funduszy wła-
snych i zobowiązań kwalifikowalnych w oparciu 
o strategię umorzenia lub konwersji długu lub 
transferu.



S T R E S Z C Z E N I E  S P R A W O Z D A N I A   R O C Z N E G O  Z A   2 0 1 9  R .

25

Zwiększenie skuteczności 
i wydajności organizacji

Sprawne przenosiny EUNB do Paryża

W dniu 4 marca 2019 r. zarząd zatwierdził po-
rozumienie w  sprawie siedziby, które zostało 
następnie podpisane podczas ceremonii w Pa-
ryżu w dniu 6 marca 2019 r.

Po fizycznym przeniesieniu z  Londynu EUNB 
zajmuje cztery piętra (24-27) powierzchni biu-
rowej w Tour Europlaza w Paryżu La Défense.

Przeprowadzka odbyła się w świąteczny długi 
weekend w  dniach od 30 maja do 2 czerwca 
2019 r. Obyło się bez zakłóceń i  bez przerwy 
w działalności EUNB. Do 3 czerwca 2019 roku 
wszyscy pracownicy byli w pełni przygotowani 
pod względem operacyjnym do pracy w nowej 
siedzibie.

EUNB w dalszym ciągu odpowiada za płatno-
ści z  tytułu czynszu, opłaty za budynki i  po-
datki lokalne związane z poprzednią siedzibą 
w  Londynie do dnia wejścia w  życie klauzuli 
o odstąpieniu od umowy w grudniu 2020 roku. 

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zobowiązanie 
finansowe poprzez podnajem lokalu w Londy-
nie lub przeniesienie umowy na innego najem-
cę, EUNB wyznaczył doradcę ds. nieruchomo-
ści zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi 
zamówień publicznych.
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Odpowiedzialna, kompetentna i profesjonalna 
organizacja posiadająca skuteczny system ładu 
korporacyjnego oraz wydajne procesy

Przegląd Europejskich Urzędów 
Nadzoru

Ramy nadzorcze UE zostały całkowicie zmie-
nione w  następstwie kryzysu finansowego, co 
doprowadziło do ustanowienia trzech Europej-
skich Urzędów Nadzoru odpowiedzialnych za 
obszar bankowości, rynków kapitałowych oraz 
ubezpieczeń i  emerytur, a  także Europejskiej 
Rady ds. Ryzyka Systemowego w celu monitoro-
wania ryzyka makroekonomicznego. W 2019  r. 
współustawodawcy uzgodnili proponowane 
zmiany ram nadzorczych Europejskich Urzędów 
Nadzoru.

W następstwie zmian wynikających z  prze-
glądu Europejskiego Urzędu Nadzoru doszło 
do poszerzenia zakresu zadań i  kompetencji 
EUNB.

Rola EUNB została wzmocniona w dziedzinie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowa-
niu terroryzmu, ochrony konsumentów i  sto-
sunków z państwami trzecimi. Doprecyzowano 
stosowanie i zakres narzędzi EUNB, takich jak 
wzajemne oceny, postępowanie w sprawie na-
ruszenia prawa UE i mediacja, w wyniku czego 
niektóre zasady dotyczące procedur, metod 
i zakresu wymagań i obowiązków musiały zo-
stać opracowane lub zmienione.

Poza tymi obszarami EUNB dostosował swój 
proces zarządzania, zwłaszcza w  obszarach 
konfliktu interesów, przejścia do zarządu 
zrównoważonego pod względem płci oraz włą-
czenia kwestii środowiskowych, społecznych 
i  związanych z  zarządzaniem do obszarów 
działalności EUNB.

Przegląd Europejskich Urzędów Nadzoru 
przyczyni się do zwiększenia odpowiedzial-
ności i  przejrzystości EUNB jako organizacji. 
Wymiana informacji z  zewnętrznymi zainte-
resowanymi stronami, na przykład udzielanie 
odpowiedzi na pytania Parlamentu Europej-
skiego lub przekazywanie protokołów z  po-
siedzeń Rady Organów Nadzoru do tej samej 
instytucji, odbywa się w oparciu o jasno okre-
ślone terminy.

Rozstrzyganie sporów

Jednym z  zadań EUNB jest stworzenie wa-
runków umożliwiających właściwym organom 
rozstrzyganie sporów. Aby umożliwić wykony-
wanie tego zadania, w  rozporządzeniu usta-
nawiającym EUNB przewidziano dwie różne 
procedury mające pomóc właściwym organom 
w  rozwiązywaniu sporów – mediację wiążącą 
i mediację niewiążącą.

W 2019 r. EUNB przeprowadził wiążącą me-
diację w jednym sporze, który został rozstrzy-
gnięty za porozumieniem uczestniczących 
stron na etapie pojednawczym. Sprawa do-
tyczyła obszaru planowania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji.

Naruszenie prawa Unii

W art. 17 rozporządzenia ustanawiającego 
EUNB nadano EUNB uprawnienia do prowa-
dzenia dochodzeń w  sprawie potencjalnych 
naruszeń prawa UE przez właściwe organy, 
w tym przez właściwe organy krajowe w pań-
stwach członkowskich oraz EBC w  ramach 
jednolitego mechanizmu nadzorczego.

W 2019 r. EUNB otrzymał trzy wnioski o prze-
prowadzenie dochodzenia w sprawie domnie-
manych naruszeń lub niestosowania prawa 
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unijnego. W  ramach dochodzeń przeprowa-
dzonych przez EUNB oceniono domniemane 
naruszenia europejskich wymogów ostrożno-
ściowych, wymogów w  zakresie przeciwdzia-
łania praniu pieniędzy oraz w zakresie syste-
mów gwarancji depozytów.

Na początku 2019 r. pozostało sześć otwartych 
wniosków, z których cztery zostały następnie 
zamknięte bez konieczności przeprowadze-
nia dochodzenia, po uwzględnieniu kryteriów 
określonych w  regulaminie postępowania 
wyjaśniającego w  sprawie naruszenia prawa 
Unii. Kolejny wniosek został zamknięty bez 
wszczynania dochodzenia w następstwie dzia-
łań podjętych przez właściwy organ krajowy.

W ostatnim przypadku Komisja Europejska 
zwróciła się do EUNB o wszczęcie formalnego 
postępowania wyjaśniającego w sprawie moż-
liwego naruszenia prawa UE przez estoński 
Urząd Nadzoru Finansowego (Finantsinspekt-
sioon) i  duński Urząd Nadzoru Finansowego 
(Finanstilsynet). EUNB wszczął formalne po-
stępowanie wyjaśniające dotyczące działań 
w  zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 
związanych z Danske Bank, a w szczególności 
z jego oddziałem w Estonii.

Formalne postępowanie wyjaśniające zostało 
zamknięte po tym, jak Rada Organów Nadzoru 
EUNB odrzuciła w głosowaniu na posiedzeniu 
w kwietniu 2019 r. zalecenie dotyczące naru-
szenia prawa UE.

Do końca 2019 r. trzy wnioski pozostały otwar-
te, a EUNB prowadził wstępne postępowania 
wyjaśniające – jedno dotyczące przeciwdziała-
nia praniu pieniędzy, jedno dotyczące dyrekty-
wy w sprawie kredytów hipotecznych i pośred-
ników kredytowych, jedno dotyczące systemów 
gwarancji depozytów.

Pomoc prawna na potrzeby działań 
EUNB

Dział Prawny zapewnia wsparcie prawne or-
ganom zarządzającym, zarządowi EUNB oraz 
podstawowym funkcjom odpowiedzialnym 
za politykę i  operacje w  EUNB. Jeżeli chodzi 
o działalność regulacyjną EUNB, Dział Prawny 
zapewnia analizę prawną i  wsparcie w  opra-
cowywaniu wiążących standardów technicz-
nych, wytycznych, zaleceń i opinii, oraz analizę 
prawną proponowanych standardów technicz-
nych, wytycznych i zaleceń.

Dział Prawny także zapewnia doradztwo w za-
kresie działań nadzorczych, wydając zalecenia 
nadzorcze i  ułatwiając rozstrzyganie sporów. 
W  odniesieniu do struktury instytucjonalnej 
EUNB w 2019 r. dział udzielił wsparcia praw-
nego w  kwestiach związanych z: przeniesie-
niem EUNB, zwłaszcza w  zakresie negocjo-
wania i  sporządzania umów, w  tym najmu 
nowego biura EUNB w  Paryżu, kwestiach 
wynikających z  regulaminu pracowniczego 
i  warunków zatrudnienia innych pracowni-
ków Unii Europejskiej, kwestiach związanych 
z zarządzaniem, z wnioskami o publiczny do-
stęp do dokumentów, z  tajemnicą zawodową 
i  poufnością, z  prawami własności intelektu-
alnej, z  protokołem i  kwestiami powstałymi 
w  związku ze stosunkami EUNB z  władzami 
francuskimi, a także w kwestiach związanych 
z wnioskami ze strony organów UE, takich jak 
Europejski Trybunał Obrachunkowy i Europej-
ski Rzecznik Praw Obywatelskich. W ramach 
stałego monitorowania ram prawnych EUNB 
Dział Prawny pracuje nad udoskonaleniem 
dobrych praktyk administracyjnych.

Praca na rzecz ochrony danych 
osobowych

Ze względu na swoją odpowiedzialność za 
ochronę danych zgodnie z  rozporządzeniem 
(UE) 2018/1725 EUNB jest zobowiązany do 
utrzymywania kontaktów z urzędem Europej-
skiego Inspektora Ochrony Danych. W 2019 r. 
wyznaczeni urzędnicy w  EUNB propagowa-
li znaczenie kwestii ochrony danych wśród 
personelu EUNB, zwłaszcza przez zwiększa-
nie znaczenia ochrony danych podczas se-
sji informacyjnych i  sesji wprowadzających 
organizowanych dla nowych pracowników. 
Wyznaczeni urzędnicy aktywnie uczestniczyli 
w posiedzeniach unijnej sieci ochrony danych, 
w tym w odniesieniu do niedawno zmienionego 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Utrzymanie interaktywnego jednolitego 
zbioru przepisów

Interaktywny jednolity zbiór przepisów umoż-
liwia zainteresowanym stronom nie tylko 
dostęp do odpowiednich ram prawnych (roz-
porządzenie CRR, dyrektywa CRD, dyrektywa 
BRRD, dyrektywa w  sprawie systemów gwa-
rancji depozytów, dyrektywa PSD2 i  dyrek-
tywa w  sprawie kredytów hipotecznych), ale 
również do wszelkich powiązanych standar-
dów technicznych (regulacyjnych i  wykonaw-
czych) opracowanych przez EUNB i przyjętych 
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przez Komisję Europejską, a także wytycznych 
EUNB oraz pytań i odpowiedzi do tych tekstów 
ustawodawczych i regulacyjnych.

Narzędzie pytań i odpowiedzi (Q&A) w ramach 
jednolitego zbioru przepisów umożliwia insty-
tucjom, stowarzyszeniom branżowym, wła-
ściwym organom i  innym zainteresowanym 
stronom składanie pytań dotyczących tekstów 
prawnych, zapewniając tym samym wskazów-
ki w  celu zapewnienia spójnego stosowania 
i wdrażania ram regulacyjnych w bankowości 
w całej UE.

Przegląd przedłożonych pytań jest wynikiem 
gruntownej procedury z  udziałem EUNB, 
Komisji Europejskiej i  właściwych organów, 
niezależnie od faktu, że ostatecznej wykładni 
prawodawstwa UE może dokonać jedynie Try-
bunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Chociaż pytania i odpowiedzi nie mają wiążącej 
mocy prawnej i nie podlegają zasadzie „prze-
strzegaj lub wyjaśnij”, ich stosowanie jest ba-
dane i kwestionowane przez EUNB i właściwe 
organy krajowe ze względu na ich niewątpliwe 
praktyczne znaczenie dla osiągnięcia równych 
warunków działania.

Znaczenie narzędzia pytań i odpowiedzi znaj-
duje odzwierciedlenie w  znacznej liczbie py-
tań, które ciągle wpływają. Do dnia 31 grudnia 
2019 r. za pośrednictwem specjalnego na-
rzędzia pytań i odpowiedzi przedłożono około 
5 070 pytań.

Świadczenie usług cyfrowych w celu 
wsparcia najważniejszych funkcji oraz 
wewnętrznej administracji EUNB

W 2019 r. EUNB opracował pięcioletnią stra-
tegię informatyczną na rzecz transformacji 
cyfrowej, aby przekształcić EUNB w  agencję 
cyfrową działającą jako unijny ośrodek danych 
oraz zmaksymalizować wartość dla korzysta-
jących z prac EUNB, a docelowo dla obywateli 
UE.

W ramach programu przeprowadzki do biu-
ra w  Paryżu EUNB przeniósł się do nowego, 
nowoczesnego i  bezpiecznego biura zapew-
niającego łączność na potrzeby bezpiecznego, 
wysoce mobilnego bezprzewodowego środo-
wiska pracy oraz infrastrukturę audio/wideo 
dla sal posiedzeń i obiektów konferencyjnych.

W styczniu 2020 roku, w  ramach przygoto-
wań do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa 
z  UE, EUNB przeprowadził migrację znaczą-
cego centrum danych do środowiska mię-
dzyagencyjnej chmury obliczeniowej, zgodnie 
ze swoją strategią hostingową.

Gromadzenie danych było możliwe dzięki pro-
gramowi EUCLID, który jest podstawowym 
elementem cyfrowym strategii EUNB mającej 
na celu rozszerzenie nadzoru na cały rynek 
bankowy UE. W 2019 r. wdrożono mechanizm 
zarządzania danymi podstawowymi, który sta-
nowi platformę konwergencyjną dla rejestru 
instytucji kredytowych i rejestru instytucji płat-
niczych.

Informowanie o działalności EUNB 
i popularyzowanie jej

W 2019 r. Zespół ds. Komunikacji podjął sze-
reg zadań, aby promować dużą liczbę publika-
cji i  wspierać realizację głównych projektów 
EUNB, o  których mowa w  programie prac, 
takich jak sprawozdanie z oceny ryzyka (RAR) 
i działania na rzecz przejrzystości, monitoro-
wanie wdrażania standardów bazylejskich, 
technologie finansowe i  zrównoważone fi-
nansowanie, przeciwdziałanie praniu pienię-
dzy itp.

W ciągu roku opublikowano 130 informacji 
prasowych i  komunikatów prasowych. Brie-
fingi dla mediów i wywiady były organizowane 
w  sposób reaktywny lub proaktywny, w  za-
leżności od wyników prac EUNB, które – ze 
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względu na szczególne znaczenie lub wraż-
liwość – uznano za wymagające specjalnych 
działań medialnych. Działania te obejmowały 
w  szczególności działania związane z  brexi-
tem, sprawozdanie z oceny ryzyka i działania 
na rzecz przejrzystości. W 2019 r. zespół zor-
ganizował 46 wywiadów i briefingów dla dzien-
nikarzy.

Zgodnie z decyzją zarządu EUNB o przetłuma-
czeniu wszystkich wytycznych i zaleceń EUNB 
na wszystkie języki urzędowe UE, dokonano 
korekty 69 końcowych produktów EUNB, nato-
miast 7 produktów udostępniono do przeglądu 
przez krajową sieć redakcyjną.

Zespół ds. Komunikacji zorganizował oficjalne 
wydarzenie inauguracyjne w Paryżu, w którym 
wzięli udział przedstawiciele EBC, Komisji Eu-
ropejskiej i Banque de France.

Istniejące konta w mediach społecznościowych 
stały się jednym z głównych środków komuni-
kacji z przedstawicielami sektora bankowego 
i finansowego, instytucjami UE, dziennikarza-

mi i konsumentami. W 2019 r. konto EUNB na 
Twitterze obserwowało 11 000 użytkowników, 
co stanowi wzrost o 35% w porównaniu z ro-
kiem poprzednim. Liczba obserwujących kon-
to korporacyjne EUNB na LinkedIn niemal się 
podwoiła i wyniosła 41 000 użytkowników.

W ostatnim kwartale roku zespół skupił się na 
uruchomieniu planów działania EUNB, spra-
wozdaniu z  oceny ryzyka (RAR) i  działaniach 
na rzecz przejrzystości, drugim wezwaniu 
o przedstawienie porady w sprawie wdrożenia 
pakietu Bazylea III oraz uruchomieniu planu 
działania na rzecz zrównoważonego finanso-
wania. Wszystkim tym działaniom towarzy-
szyły oddzielne plany w zakresie komunikacji 
i mediów społecznościowych.

Wraz z  Urzędem Publikacji opracowaliśmy 
szablon i  rozpoczęliśmy opracowywanie ar-
kuszy informacyjnych na różne tematy będące 
przedmiotem zainteresowania, aby przekazać 
informacje na temat wartości działań EUNB 
dla obywateli UE.
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Priorytety na 2020 rok

Wspieranie wdrażania pakietu na rzecz 
zmniejszenia ryzyka oraz wdrażanie 
globalnych norm w UE

 � Wspieranie nowych zmian regulacyjnych 
w zakresie sekurytyzacji

 � Konwergencja praktyk nadzorczych 
i przepisy dotyczące przeniesienia istotnej 
części ryzyka (SRT)

 � Opracowanie standardów technicznych 
dotyczących zobowiązań kwalifikowalnych 
i zapewnienie spójności ze standardami 
w zakresie funduszy własnych

 � Dalsze monitorowanie instrumentów 
funduszy własnych i rozszerzenie zakresu 
na emisje mające na celu spełnienie 
wymogów w zakresie TLAC/MREL

 � Informowanie o wymogach filaru II 
i określanie kolejności tych wymogów

Zapewnienie skutecznych metod i narzędzi 
do celów konwergencji praktyk nadzorczych 
i testów warunków skrajnych

 � Wspieranie lepszego wdrażania filaru II 
w UE

 � Opracowanie wytycznych EUNB 
dotyczących końcowego traktowania 
instrumentów kapitałowych podlegających 
zasadzie praw nabytych

 � Dalsze monitorowanie wdrażania MSSF 9 
oraz analiza porównawcza modelowania 
oczekiwanych strat kredytowych

 � Wspieranie konwergencji praktyk 
nadzorczych za pomocą planu konwergencji 
EUNB na 2020 r.

Dążenie do zintegrowanego unijnego 
centrum danych i usprawnionych ram 
sprawozdawczości

 � Ujednolicenie wymogów w zakresie 
sprawozdawczości nadzorczej i ujawniania 
informacji

 � Finalizacja pakietów sprawozdawczych

 � Opracowanie narzędzi eksploatacji danych 
ze szczególnym naciskiem na analitykę 
danych

 � Rozszerzenie sprawozdawczości nadzorczej 
na cały sektor bankowy

Uczynienie z przeciwdziałania praniu 
pieniędzy rzeczywistego priorytetu UE

Wkład w rozsądny rozwój innowacji 
finansowych i zrównoważony rozwój

 � Koordynacja prac tzw. European Forum for 
Innovation Facilitators

 � Monitorowanie rozwoju technologii 
regulacyjnych (RegTech) i nadzorczych 
(SupTech)

 � Ocena wpływu platformizacji

 � Monitorowanie rozwoju sytuacji na rynku 
płatności detalicznych

 � Włączenie aspektów z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego do ram nadzorczych

Promowanie operacyjnych ram 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

 � Realizacja mandatów regulacyjnych

 � Wspieranie spójności i postępów 
w zakresie decyzji w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Zapewnienie skutecznej współpracy 
z państwami trzecimi

 � Monitorowanie decyzji w sprawie 
równoważności
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Kluczowe publikacje i decyzje

Kompleksowy wykaz publikacji i decyzji EUNB w 2019 r.

Dokument Tytuł

Wytyczne Wytyczne dotyczące określenia rodzajów ekspozycji związanych z wysokim ryzykiem na podstawie 
rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR)

Wytyczne w sprawie outsourcingu

Wytyczne dotyczące szacowania LGD właściwego dla okresu pogorszenia koniunktury gospodarczej

Wytyczne w sprawie zarządzania ryzykiem związanym z technologiami i bezpieczeństwem ICT

Wytyczne w sprawie zharmonizowanych definicji i formularzy dla celów planów finansowania instytucji 
kredytowych

Wspólne wytyczne dotyczące współpracy i wymiany informacji do celów nadzoru w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Wykonawcze standardy 
techniczne (ITS)

Wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do walut silnie ze sobą skorelowanych

Wspólne wykonawcze standardy techniczne dotyczące przyporządkowywania ocen kredytowych 
zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej zgodnie z rozporządzeniem CRR

Wykonawcze standardy techniczne w sprawie sprawozdawczości nadzorczej oraz sprawozdawczości 
w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji UE oraz odpowiedniego modelu 
punktów danych i taksonomii XBRL 2.9

Wykonawcze standardy techniczne w sprawie sprawozdawczości nadzorczej w odniesieniu do informacji 
finansowych (FINREP)

Pakiet wykonawczych standardów technicznych dotyczących analizy porównawczej na 2020 r.

Regulacyjne standardy 
techniczne (RTS)

Regulacyjne standardy techniczne dotyczące warunków umożliwiających instytucjom obliczanie 
wymogów kapitałowych w odniesieniu do sekurytyzowanych ekspozycji (Kirb) zgodnie z metodą nabytych 
wierzytelności

Wspólne regulacyjne standardy techniczne na mocy rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku 
europejskiego (EMIR) dotyczące różnych zmian dwustronnych wymogów dotyczących depozytu 
zabezpieczającego w kontekście ram międzynarodowych

Regulacyjne standardy techniczne dotyczące metody standardowej w odniesieniu do ryzyka kredytowego 
kontrahenta

Opinie/porady Opinia w sprawie kwestii ochrony depozytów wynikających z wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE

Opinia w sprawie charakteru powiadomień paszportowych dla agentów i dystrybutorów pieniądza 
elektronicznego

Opinia w sprawie równoważności w państwach trzecich (Argentyna)

Opinia w sprawie elementów silnego uwierzytelniania klienta (SCA) na mocy drugiej dyrektywy w sprawie 
usług płatniczych (PSD2)

Opinia w sprawie informowania nadzorowanych podmiotów o ryzyku prania pieniędzy/finansowania 
terroryzmu

Opinia w sprawie środków mających na celu przeciwdziałanie ryzyku makroostrożnościowemu 
po powiadomieniu przez fiński organ nadzoru finansowego

Porada w odpowiedzi na wystosowane przez Komisję Europejską wezwanie do przedstawienia porady 
w sprawie wdrożenia pakietu Bazylea III w UE

Opinia dotycząca wdrożenia dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów
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Dokument Tytuł

Wspólna opinia w sprawie wpływu ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na sektor finansowy 
UE 

Opinia w sprawie terminu migracji do rozwiązań zgodnych z wymogami silnego uwierzytelniania klientów 
(SCA) w przypadku transakcji z użyciem karty płatniczej w handlu elektronicznym

Opinia w sprawie ujawniania informacji konsumentom usług bankowych za pośrednictwem środków 
cyfrowych

Opinia w sprawie traktowania regulacyjnego sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych

Opinia dotycząca wdrożenia dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów

Porada w odpowiedzi na wystosowane przez Komisję Europejską wezwanie do przedstawienia porady 
w sprawie wdrożenia pakietu Bazylea III w UE

Sprawozdania Wspólne sprawozdanie w sprawie piaskownic regulacyjnych i centrów innowacji

Sprawozdanie dotyczące kryptoaktywów

Sprawozdanie dotyczące kosztu i wyników lokat strukturyzowanych

Sprawozdanie w sprawie trendów konsumenckich za lata 2018-2019

Sprawozdanie w sprawie osób o wysokich dochodach

Sprawozdanie w sprawie konwergencji praktyk nadzorczych

Sprawozdanie z monitorowania standardów kapitałowych w ramach pakietu Bazylea III

Sprawozdanie w sprawie środków w zakresie płynności

Wspólne sprawozdanie na temat zagrożeń i słabości w unijnym systemie finansowym 

Sprawozdanie roczne Wspólnego Komitetu za 2018 r. 

Sprawozdanie na temat funkcjonowania kolegiów organów nadzoru w 2018 r.

Sprawozdanie roczne za 2018 rok

Sprawozdanie z wdrażania wytycznych dotyczących nadzoru nad produktami i ustaleń zarządczych 
dla produktów bankowości detalicznej

Sprawozdanie w sprawie wpływu technologii finansowej (FinTech) na modele biznesowe instytucji 
płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego

Sprawozdanie z postępów w realizacji planu naprawy modeli IRB

Wspólne sprawozdanie w sprawie transgranicznego nadzoru nad usługami finansowymi 

Sprawozdanie z monitorowania wdrażania wskaźnika pokrycia wypływów netto (LCR) w UE

Sprawozdanie w sprawie zakresu regulacji, statusu regulacyjnego i podejść do udzielania zezwoleń 
w odniesieniu do działalności w zakresie technologii finansowej (FinTech)

Sprawozdanie na temat planów finansowania

Sprawozdanie na temat obciążenia aktywów

Wspólne sprawozdanie na temat zagrożeń i słabości w unijnym systemie finansowym 

Program prac Wspólnego Komitetu na rok 2020

Sprawozdanie z monitorowania standardów kapitałowych w ramach pakietu Bazylea III

Sprawozdanie na temat środków na rzecz płynności na podstawie art. 509 ust. 1 rozporządzenia CRR

Sprawozdanie w sprawie potencjalnych przeszkód w transgranicznym świadczeniu usług bankowych 
i płatniczych

Sprawozdanie w sprawie kredytów nieobsługiwanych

Roczne sprawozdanie z oceny ryzyka

Sprawozdanie w sprawie nadmiernej presji na krótkoterminowe wyniki wywieranej na przedsiębiorstwa 
przez sektor finansowy
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Dokument Tytuł

Dokumenty konsultacyjne Dokument konsultacyjny dotyczący technik ograniczania ryzyka kredytowego dla instytucji stosujących 
własne oszacowania strat z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) w ramach metody wewnętrznych 
ratingów (IRB)

Dokument konsultacyjny w sprawie zharmonizowanych definicji i formularzy dla celów planów 
finansowania instytucji kredytowych

Dokument konsultacyjny w sprawie standardów technicznych dotyczących metody standardowej 
w odniesieniu do ryzyka kredytowego kontrahenta

Wspólny dokument konsultacyjny w sprawie projektu wykonawczych standardów technicznych 
dotyczących zgłaszania transakcji wewnątrzgrupowych i koncentracji ryzyka w odniesieniu do 
konglomeratów finansowych 

Dokument konsultacyjny w sprawie udzielania i monitorowania kredytów

Dokument konsultacyjny dotyczący metody określania średniego ważonego terminu zapadalności 
płatności umownych należnych z tytułu transzy transakcji sekurytyzacyjnej

Dokument konsultacyjny w sprawie propozycji utworzenia prostych, przejrzystych i standardowych ram 
dla sekurytyzacji syntetycznej

Wspólny dokument konsultacyjny w sprawie zmian w dokumencie zawierającym kluczowe informacje na 
temat detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych 
(PRIIP) 

Dokument konsultacyjny w sprawie wytycznych w sprawie stosowania przepisu dotyczącego strukturalnej 
wymiany walutowej

Dokument konsultacyjny w sprawie zmienionych wykonawczych standardów technicznych dotyczących 
sprawozdawczości nadzorczej 

Dokument konsultacyjnych w sprawie projektu regulacyjnych standardów technicznych i wykonawczych 
standardów technicznych dotyczących powiadomień paszportowych

Dokument konsultacyjny w sprawie projektu wykonawczych standardów technicznych zmieniających 
rozporządzenie w sprawie analizy porównawczej modeli wewnętrznych 

Dokument konsultacyjny w sprawie projektu regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zmiany 
określonego personelu („identified staff”) na potrzeby ustalania wynagrodzeń

Zalecenia Wspólne zalecenia w sprawie zmian w dokumencie zawierającym kluczowe informacje na temat 
detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) 

Decyzje Decyzje wspólnej Komisji Odwoławczej w sprawie czterech odwołań na mocy rozporządzenia w sprawie 
agencji ratingowych

Wspólna decyzja w sprawie odwołania wniesionego przez agencję ratingową Creditreform AG przeciwko 
EUNB

Inne Tablica wskaźników ryzyka z danymi za III kwartał 2018 r.

Roczna ocena spójności wyników modelu wewnętrznego

Wspólna umowa wielostronna w sprawie wymiany informacji pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym 
a właściwymi organami ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)

Podręcznik wyceny dla celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Zmieniony wykaz zasad walidacji

Wspólne pismo do Komisji Europejskiej w sprawie projektu regulacyjnych standardów technicznych 
w celu zmiany rozporządzenia delegowanego obejmującego zasady w zakresie dokumentów zawierających 
kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych (PRIIPs)

Wyjaśnienia dotyczące pierwszego zestawu kwestii poruszonych przez grupę roboczą ds. interfejsów 
programowania aplikacji (API) w ramach dyrektywy zmienionej dyrektywy w sprawie usług płatniczych 
(PSD2)

Centralny rejestr instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego (e-pieniądz) na mocy 
drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2)
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Dokument Tytuł

Zaktualizowany wykaz innych instytucji o znaczeniu systemowym

Zaktualizowane wytyczne metodologiczne dotyczące wskaźników ryzyka i narzędzi analizy

Tablica wskaźników ryzyka z danymi za IV kwartał 2018 r.

Wyjaśnienia dotyczące drugiego zestawu kwestii poruszonych przez grupę roboczą ds. interfejsów 
programowania aplikacji (API) w ramach drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2)

Wspólna porada w sprawie potrzeby udoskonalenia przepisów dotyczących wymogów w zakresie 
zarządzania ryzykiem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

Wspólna porada w sprawie kosztów i korzyści spójnych ram testowania odporności cybernetycznej 
dla istotnych uczestników rynku i infrastruktury

Zaktualizowany wykaz zdywersyfikowanych indeksów

Wyjaśnienia dotyczące trzeciego zestawu kwestii poruszonych przez grupę roboczą ds. interfejsów 
programowania aplikacji (API) w ramach drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2)

Zaktualizowane dane na temat systemów gwarancji depozytów w całej UE

Ogólnounijna metodologia testów warunków skrajnych w 2020 r. – do dyskusji

Plan działania dotyczący nowego podejścia do ryzyka rynkowego i ryzyka kredytowego kontrahenta

Tablica wskaźników ryzyka z danymi za I kwartał 2019 r.

Zaktualizowany wykaz instrumentów w kapitale podstawowym Tier I (CET1) instytucji UE

Plany działania dotyczące wyników prac w zakresie międzynarodowego standardu sprawozdawczości 
finansowej (MSSF) 9 oraz rozpoczęcie analizy porównawczej dotyczącej MSSF 9

Wyjaśnienia dotyczące czwartego zestawu kwestii poruszonych przez grupę roboczą ds. interfejsów 
programowania aplikacji (API) w ramach drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2)

Pismo w odpowiedzi na stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie proponowanych przez estoński bank 
centralny środków mających na celu przeciwdziałanie ryzyku makroostrożnościowemu

Informacje zwrotne wynikające z przeglądu stosowania, użyteczności i wdrażania narzędzia pytań 
i odpowiedzi dotyczących jednolitego zbioru przepisów

Zaktualizowane dane wykorzystywane do identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym

Wyjaśnienia dotyczące piątego zestawu kwestii poruszonych przez grupę roboczą ds. interfejsów 
programowania aplikacji (API) w ramach drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2)

Etap 2 pakietu technicznego dotyczącego ram sprawozdawczości wer. 2.9

Zmieniony wykaz zasad walidacji

Ogólnounijna analiza w zakresie przejrzystości w 2019 r.

Tablica wskaźników ryzyka z danymi za II kwartał 2019 r.

Komunikacja w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE

Program prac na rok 2020

Wspólne oświadczenie w sprawie spójnego stosowania rozporządzenia w sprawie PRIIP do obligacji 

Ogólnounijna metodologia testów warunków skrajnych na 2020 r. i projekty szablonów

Pakiet techniczny dotyczący ram sprawozdawczości 2.9.1

Plany działania dotyczące pakietu środków zmniejszających ryzyko

Plan działania na rzecz zrównoważonego finansowania

Zmieniony wykaz zasad walidacji

Ogólnounijne szablony testów warunków skrajnych na 2020 r. po ich przetestowaniu z bankami

Zaktualizowany wykaz CET1 na IV kwartał 2019 r.



JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z UE

Osobiście
W całej Unii Europejskiej istnieje kilkaset centrów informacyjnych Europe Direct. 
Adres najbliższego centrum można znaleźć na stronie: https://europa.eu/european-union/
contact_pl.

Telefonicznie lub drogą mailową
Europe Direct to serwis informacyjny, który udziela odpowiedzi na pytania na temat Unii 
Europejskiej. Można się z nim skontaktować:
—  dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektórzy operatorzy mogą 

naliczać opłaty za te połączenia),
—  dzwoniąc pod standardowy numer telefonu: +32 22999696,
—  drogą mailową: https://europa.eu/european-union/contact_pl.

WYSZUKIWANIE INFORMACJI O UE

Online
Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu 
Europa: https://europa.eu/european-union/index_pl.

Publikacje UE
Bezpłatne i odpłatne publikacje UE można pobrać lub zamówić na stronie: https://op.europa.
eu/pl/publications. Większą liczbę egzemplarzy bezpłatnych publikacji można otrzymać, 
kontaktując się z serwisem Europe Direct lub z lokalnym centrum informacyjnym (zob. 
https://europa.eu/european-union/contact_pl).

Prawo UE i powiązane dokumenty
Informacje prawne dotyczące UE, w tym wszystkie unijne akty prawne od 1952 r., są dostępne 
we wszystkich językach urzędowych UE w portalu EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.

Portal Otwartych Danych UE
Unijny portal otwartych danych (http://data.europa.eu/euodp/pl) umożliwia dostęp do 
zbiorów danych pochodzących z instytucji i innych organów UE. Dane można pobierać 
i wykorzystywać bezpłatnie, zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

https://europa.eu/european-union/contact_pl
https://europa.eu/european-union/contact_pl
https://europa.eu/european-union/contact_pl
https://europa.eu/european-union/index_pl
https://op.europa.eu/pl/publications
https://op.europa.eu/pl/publications
https://europa.eu/european-union/contact_pl
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/pl
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