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1. Zgodność i obowiązki sprawozdawcze 

Status niniejszych wytycznych 

1. Niniejszy dokument zawiera wytyczne wydane na podstawie art. 16 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/20101. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 właściwe organy i 
instytucje finansowe muszą dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się do tych wytycznych. 

2. W wytycznych przedstawiono stanowisko EUNB w sprawie odpowiednich praktyk nadzoru w 
ramach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego lub tego, jak należy stosować prawo 
europejskie w konkretnym obszarze. Właściwe organy w rozumieniu art. 4 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, do których wytyczne mają zastosowanie, powinny stosować 
się do wytycznych poprzez odpowiednie włączenie ich do swoich praktyk (np. poprzez zmianę 
swoich ram prawnych lub procesów nadzorczych), również gdy wytyczne są skierowane przede 
wszystkim do instytucji. 

Wymogi dotyczące sprawozdawczości 

3. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 w terminie do 16.01.2023 r. właściwe 
organy muszą powiadomić EUNB, czy stosują się lub czy zamierzają zastosować się do 
niniejszych wytycznych, lub podać uzasadnienie niestosowania się do nich. W przypadku 
nieprzekazania przez właściwe organy informacji w tym terminie EUNB uzna, że właściwe 
organy nie stosują się do niniejszych wytycznych. Informacje należy przekazać, wysyłając 
formularz dostępny na stronie internetowej EUNB z oznaczeniem „EBA/GL/2022/12”. 
Powiadomienia przekazują osoby odpowiednio upoważnione do informowania o stosowaniu 
się do wytycznych w imieniu swoich właściwych organów.  Do EUNB należy również zgłaszać 
wszelkie zmiany związane ze stosowaniem się do wytycznych. 

4. Zgodnie z art. 16 ust. 3 przekazywane informacje publikuje się na stronie internetowej EUNB. 

2. Adresaci 

5. Niniejsze wytyczne są skierowane do właściwych organów określonych w art. 4 ust. 2 ppkt (i) 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 oraz do instytucji finansowych, których te wytyczne dotyczą. 
Do stosowania niniejszych wytycznych zachęca się również wyznaczone organy określone w art. 
131 ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE niebędące właściwymi organami. W niniejszych wytycznych 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz 
uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12). 
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zarówno właściwe organy, jak i wyznaczone organy są określane terminem „odpowiednie 
organy”. 

3. Wdrożenie 

Data rozpoczęcia stosowania 

6. Niniejsze wytyczne obowiązują od dnia 16.01.2023 r. 

4. Wytyczne zmieniające 

7.  W EBA/GL/2020/14 wprowadza się następujące zmiany: 
 

(a)  W sekcji 4 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 
 

„Zgodnie z art. 131 ust. 2a dyrektywy 2013/36/UE wymagającym dodatkowej metody 
określania, która wyklucza działalność transgraniczną w ramach jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, oraz zgodnie z umową międzynarodową 
zawartą przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego w dniu 31 maja 2022 r. w celu 
uznania postępów poczynionych w rozwoju europejskiej unii bankowej, pozycje danych 
istotne do obliczania skorygowanych wskaźników transgranicznych dotyczących instytucji z 
siedzibą w państwach członkowskich stosujących jednolity mechanizm restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji należy uznać za część wskaźników działalności transgranicznej, 
a nie za pozycje pomocnicze lub uzupełniające w odniesieniu do metody identyfikacji i 
alokacji podmiotu do podkategorii globalnych instytucji o znaczeniu systemowym.” 
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