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Wieloletni Program Prac EUNB na
lata 2016-2018
Streszczenie
1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 1 z dnia 24
listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego
Urzędu Nadzoru Bankowego), wieloletni program pracy EUNB na lata 2016-2018 zawiera opis
kontekstu działalności EUNB, misje, cele i rozwój działań EUNB w latach 2016-2018 w
głównych obszarach strategicznych wynikających z zadań określonych w rozporządzeniu i
odpowiednich przepisach unijnych dotyczących sektora bankowego.
2. Roczny i wieloletni program prac na lata 2016-2018 został opracowany z uwzględnieniem
różnych przepisów i wniosków ustawodawczych otrzymanych w 2015 r. w dziedzinie regulacji
sektora finansów i bankowości. Obejmują one nowe mandaty i istniejące zadania przydzielone
EUNB, a w szczególności te wynikające z przepisów w sprawie wymogów kapitałowych (CRD
IV/CRR) i z dyrektywy w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji banków lub dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów, a także
rozporządzenia w sprawie audytu, dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy,
rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR), rozporządzenia w
sprawie rozstrzygania sporów, rozporządzenia w sprawie centralnych depozytów papierów
wartościowych, dyrektywy w sprawie konglomeratów finansowych, [planowanego]
rozporządzenia w sprawie środków strukturalnych w unijnym sektorze bankowości i ostatnio
uzgodnionego rozporządzenia w sprawie opłat interchange za transakcje kartami płatniczymi,
a także dyrektywy w sprawie spółek dominujących i spółek zależnych.
3. Wiele standardów technicznych i wytycznych EUNB wynika z istotnych zmian w unijnych
ramach ustawodawczych dotyczących bankowości i wymaga uzupełnienia do końca 2016 r. W
związku z tym EUNB musi w większym stopniu skupić się na wzmocnieniu roli budowania
wspólnej unijnej kultury nadzoru i spójnych praktyk w zakresie nadzoru, a także na
zapewnieniu jednolitych procedur i spójnych sposobów postępowania w całej UE w miejsce
opracowywania standardów technicznych i wytycznych. Dodatkowo EUNB umocni swoją rolę
jako centrum danych i wzmocni swoje możliwości w zakresie analizy ryzyka przez dalszą
poprawę infrastruktury danych.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1022/2013 z dnia 22 października
2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do powierzenia
Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE)
nr 1024/2013.
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