PROGRAM PRAC EUNB NA 2015 R.

30 września 2014 r.

Program prac EUNB na 2015 r.
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 Bankowego
(EUNB) roczny program prac Urzędu zawiera opis głównych celów i zamierzonych rezultatów
EUNB na nadchodzący rok w związku z zadaniami określonymi w rozporządzeniu oraz
z odpowiednimi przepisami UE dotyczącymi sektora bankowego. Celem programu prac jest
określenie głównych celów oraz odpowiadających im priorytetów EUNB na rok 2015 w ramach
wypełniania ogólnego mandatu urzędu.

Obszar regulacji
2. Podstawowym celem prac EUNB w ramach polityki regulacji będzie kontynuacja wiodącej roli
Urzędu w procesie tworzenia jednolitego zbioru przepisów, co ma stanowić jego wkład
w tworzenie równych warunków działania dla instytucji finansowych oraz podniesienie jakości
regulacji finansowych i ogólnego funkcjonowania jednolitego rynku.
3. Prace EUNB koncentrują się przede wszystkim na (i) ramach wymogów kapitałowych
(CRD IV/CRR), (ii) dyrektywie w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji banków 2 oraz zmianie dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów 3.
4. Dyrektywa w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków,
która ma zostać przetransponowana do krajowych systemów prawnych w terminie do
31 grudnia 2014 r., wprowadza ogólnounijne ramy zarządzania kryzysowego oraz nadaje
organom krajowym wspólne uprawnienia i instrumenty do zapobiegania kryzysom bankowym
oraz do restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji każdej instytucji finansowej w przypadku
upadłości. Termin realizacji większości obowiązków EUNB przewidzianych w dyrektywie
w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków przypada w ciągu
12 miesięcy od finalizacji dyrektywy, tj. w 2015 r. Ogółem w dyrektywie określono ok. 40
obowiązków EUNB dotyczących wydania wytycznych oraz projektów regulacyjnych
i wykonawczych standardów technicznych, które zostają przyjęte przez Komisję. Rezultaty
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Rozporządzenie nr 1093/2010 zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) nr 1022/2013
z dnia 22 października 2013 r. w odniesieniu do powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań
zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013.
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Dyrektywa w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (2014/59/UE) została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym w czerwcu 2014 r. i weszła w życie 12 lipca 2014 r., z wyjątkiem art. 124
dyrektywy, który wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.
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Dyrektywa w sprawie systemów gwarancji depozytów (2014/49/UE) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
w czerwcu 2014 r. i weszła w życie 2 lipca 2014 r.
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powyższych prac dotyczą (i) planowania naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji (włącznie z kwestiami dotyczącymi proporcjonalności w tych obszarach), (ii) oceny
możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz środków
służących eliminacji przeszkód w przeprowadzeniu restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji, (iii) warunków wczesnej interwencji i uruchomienia procedury restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji, (iv) wsparcia finansowego wewnątrz grupy, (v) warunków
stosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, (vi) definicji
mechanizmów umorzenia lub konwersji długu i minimalnego wymogu w zakresie zobowiązań
kwalifikowalnych, (vii) wycen stanowiących podstawę do zastosowania instrumentów, (viii)
powiadomień i wymiany informacji oraz (ix) funkcjonowania kolegiów ds. restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji.
5. Ponadto Komisja będzie uprawniona do przyjęcia w latach 2014–2015 szeregu nowych aktów
delegowanych przy wykorzystaniu doradztwa merytorycznego EUNB. Również EUNB otrzyma
nowe zadania, związane głównie z zarządzaniem narzędziami informatycznymi
i sprawozdawczością w takich obszarach jak obowiązki administracyjne i minimalny wymóg
w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, proporcjonalność, docelowy
poziom restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz publikacja sankcji, o szerszym
horyzoncie czasowym. W tym celu do końca 2014 r. zostanie zorganizowana działalność
monitoringowa.
6. Ramy wymogów kapitałowych (CRD IV/CRR), obowiązujące od 1 stycznia 2014 r., wynikają
z uzgodnionych na poziomie globalnym norm ostrożnościowych w ramach porozumienia
Bazylea III. Celem tego pakietu legislacyjnego jest wzmocnienie wymogów dotyczących
kapitałów bankowych, wprowadzenie obowiązkowego bufora zabezpieczającego
i uznaniowego bufora antycyklicznego oraz określenie nowych wymogów regulacyjnych
dotyczących płynności i dźwigni finansowej, a także dodatkowych narzutów kapitałowych
w przypadku banków o istotnym znaczeniu systemowym.
7. EUNB odgrywa kluczową rolę w procesie technicznego wdrożenia i zastosowania nowych ram
CRD IV/CRR – blisko 250 zamierzonych rezultatów ma być wynikiem prac Urzędu, z czego wiele
w 2015 r., szczególnie w dziedzinie ryzyka kredytowego i rynkowego oraz ostrożnościowych
obszarów płynności i dźwigni finansowej. Większość rezultatów powyższych prac dotyczy
opracowania bardziej szczegółowych regulacji technicznych, głównie w formie wiążących
regulacyjnych lub wykonawczych standardów technicznych. Pozostałe rodzaje zamierzonych
rezultatów obejmują wytyczne, sprawozdania, opinie, działania mediacyjne oraz odbiór
i przetwarzanie powiadomień.
8. Wersja przekształcona dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów doprecyzowuje
zadania EUNB w ramach dyrektywy, wyznaczając Urzędowi (i) rolę polegającą na tworzeniu
regulacji w postaci wytycznych określających metody obliczania składek zależnych od ryzyka
wnoszonych do systemów gwarancji depozytów, a także wytycznych w sprawie zobowiązań do
zapłaty, (ii) rolę mediacyjną oraz (iii) rolę polegającą na przeprowadzaniu wzajemnych ocen
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w zakresie odporności i stosowania systemów gwarancji depozytów, a także na przygotowaniu
sprawozdań na temat szczegółowych aspektów wdrożenia tych systemów.
9. Choć prace regulacyjne EBA w dalszym ciągu będą koncentrować się na opracowywaniu
projektów standardów regulacyjnych i wykonawczych, coraz większe znaczenie zyskują inne
zadania regulacyjne, w szczególności udział EUNB w procesie legislacyjnym, przygotowaniu
różnego rodzaju sprawozdań, monitorowaniu wdrożenia i kalibrowaniu regulacji (dotyczy to
np. sprawozdań w obszarze regulacji dotyczących płynności i dźwigni finansowej oraz ich
kalibracji, zdolności do pokrycia strat i minimalnych kwalifikowalnych wymogów umorzenia lub
konwersji długu).
10.Ponadto w dużej liczbie aktów i wniosków legislacyjnych z obszaru regulacji finansowych
i bankowych przewidziano przydzielenie EUNB nowych zadań i rozszerzenie zadań
dotychczasowych – np. w rozporządzeniu w sprawie audytu, przeglądach dyrektywy w sprawie
przeciwdziałania praniu pieniędzy, rozporządzeniu w sprawie infrastruktury rynku
europejskiego, prawodawstwie dotyczącym rynków instrumentów finansowych (MiFID/MiFIR),
rozporządzeniu w sprawie agencji ratingowych, ramach dotyczących Centralnych Depozytów
Papierów Wartościowych (CDPW), dyrektywie w sprawie usług płatniczych, dyrektywie
w sprawie pieniądza elektronicznego, dyrektywie w sprawie konglomeratów finansowych,
rozporządzeniu w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku bankowego,
dyrektywie w sprawie dostępu do podstawowego rachunku płatniczego, prawodawstwie
dotyczącym
„konfekcjonowanych“
detalicznych
i ubezpieczeniowych
produktów
inwestycyjnych oraz rozporządzeniu w sprawie środków strukturalnych w sektorze bankowym
UE. Instytucje unijne rozważają również inne inicjatywy, dotyczące np. regulacji równoległego
systemu bankowego i procesów ustalania wartości odniesienia, a także dalsze zmiany
legislacyjne mieszczących się w zakresie kompetencji EUNB, w tym rewizję systemu regulacji
dotyczących znacznych zaangażowań, przegląd filtrów księgowych i ostrożnościowych, rewizję
narzutów z tytułu portfela handlowego oraz rewizję zarządzania zabezpieczeniami i środków
z zakresu lombardowania. Oczekuje się, że wszystkie powyższe wnioski i inicjatywy legislacyjne
będą miały istotny wpływ na ilość i priorytety szczegółowych zadań EUNB w latach 2015–2017.

Obszar nadzoru
11.W związku z nadzorczą rolą EUNB w 2015 r. i latach kolejnych rozszerzony zostanie zakres prac
w obszarze współpracy państwo macierzyste–państwo przyjmujące oraz spójności w zakresie
nadzoru, szczególnie w celu zapewnienia aktywnej roli EUNB w procesie wdrażania nowych
zadań organów nadzoru wynikających z ram CRD IV/CRR (np. oceny adekwatności płynności
i wspólnych decyzji w sprawie środków wsparcia płynności) oraz z dyrektywy w sprawie
naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków.
12.Ponadto Urząd będzie musiał rozszerzyć swoje prace w obszarze polityki i monitorowania
konwergencji praktyk nadzorczych w ramach II filaru, np. dotyczące szczegółowych
wytycznych zarządzania ryzykiem dla II filaru. Poczynając od 2014 r., a następnie w latach
2015–2016, EUNB będzie regularnie monitorować konwergencję metodyk nadzorczych w
3
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II filarze i składać regularne sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu. Proces ten,
wymagający znacznej ilości zasobów, będzie obejmował utworzenie narzędzia do monitoringu,
regularne gromadzenie i analizę informacji oraz sprawozdawczość. Ponadto EUNB będzie
opracowywać standardy techniczne i kontynuować prace w obszarze benchmarkingu wyników
modeli wewnętrznych banków zgodnie z CRD IV/CRR. Działania te mają istotne znaczenie dla
konwergencji praktyk nadzorczych w ramach jednolitego rynku oraz dla uniknięcia sporów w
relacjach państwo macierzyste–państwo przyjmujące.
13.Inne środki zapewniające skuteczny nadzór transgraniczny będą obejmować, w razie potrzeby,
udział EUNB w wiążącej mediacji, aktywnym umożliwianiu oraz – tam, gdzie to konieczne –
koordynacji wszelkich działań podejmowanych przez właściwe organy w przypadku
niekorzystnych zdarzeń lub sytuacji kryzysowych.
14.W tym kontekście EUNB będzie również kontynuować prace w kolegiach organów nadzoru
w celu poprawy europejskiego nadzoru transgranicznych grup bankowych. Personel EUNB
będzie w dalszym ciągu uczestniczyć w działaniach kolegiów oraz wspierać i monitorować takie
działania. Ponadto jednym z kluczowych zadań będzie odtworzenie kolegiów w ramach
jednolitego systemu nadzorczego; ponadto priorytetem będzie zapewnienie sprawnych relacji
państwo macierzyste–państwo przyjmujące pomiędzy państwami objętymi tym systemem
a państwami spoza niego, zarówno pod kątem bieżącego nadzoru, jak i szczegółowych zadań
związanych z oceną bilansu. EUNB będzie również pomagać właściwym organom w ocenie
równoważności państw trzecich oraz dostarczać Komisji Europejskiej informacje potrzebne do
przyjęcia aktów wykonawczych. EUNB będzie także kontynuować odpowiednie działania
szkoleniowe ukierunkowane na współpracę organów nadzoru.
15.Ponadto, równolegle do szeroko pojętej roli regulacyjnej regulacyjnych, EUNB będzie mieć
znaczny udział w promowaniu udziału w dyskusjach i uzgodnieniach właściwych organów
dotyczących planów naprawy oraz będzie wspierać takie dyskusje. Urząd będzie również
pomagać w rozwiązywaniu ewentualnych różnic zdań.
16. W obszarze restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji EUNB weźmie udział
w opracowywaniu planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, ocenie możliwości
przeprowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz eliminacji przeszkód
w przeprowadzeniu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. W 2015 r. EUNB będzie
wspierać organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przy tworzeniu kolegiów ds.
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a także monitorować ich funkcjonowanie. Urząd
będzie również pomagać w rozwiązywaniu ewentualnych różnic zdań pomiędzy organami ds.
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.
17.W 2015 r. działalność nadzorcza EUNB w dalszym ciągu będzie koncentrować się na
wykrywaniu, analizowaniu i eliminowaniu głównych zagrożeń dla unijnego sektora
bankowego. W nawiązaniu do zalecenia EUNB w sprawie dokapitalizowania z 2012 r.
i ogólnounijnego testu warunków skrajnych z 2014 r. Urząd będzie w dalszym ciągu
monitorować poziomy kapitałów i bankowych planów uzupełnienia kapitału w celu poprawy
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ich pozycji kapitałowej w momencie rozpoczęcia wdrożenia CRD IV. EUNB będzie również
kontynuować współpracę z właściwymi organami w celu promocji bieżącego procesu naprawy
bilansów oraz działań banków zmierzających do odtworzenia stabilnych struktur finansowania.
W 2015 r. EUNB przeprowadzi również ocenę pod kątem tego, jakie prace są konieczne
w związku z którymkolwiek z ogólnounijnych testów warunków skrajnych w 2015 – EUNB
będzie nadal koordynować działania właściwych organów i dostarczać im scenariusze,
metodyki i narzędzia benchmarkingowe dla zapewnienia skuteczności i precyzji testów
warunków skrajnych, w związku z którymi Urząd będzie pełnić rolę centrum przejrzystości
danych.
18.Ta ostatnia rola jest kluczowym elementem aktualnych działań EUNB mających na celu
kompleksowe i spójne propagowanie lepszej sprawozdawczości i przejrzystości w unijnym
sektorze bankowym, w ramach których najwyższy priorytet będzie miała bieżąca pomoc
w pokonywaniu problemów wdrożeniowych w związku ze wspólnymi ramami
sprawozdawczości COREP i FINREP wprowadzonymi w życie w 2014 r., a także przedstawienie
kolejnych wytycznych na temat III filaru oraz dalsza ocena i identyfikacja obszarów
wymagających poprawy dla zapewnienia spójnej przejrzystości w całym sektorze bankowym
UE.
19.Urząd ma również nowe obowiązki dotyczące wydawania opinii w sprawie wykorzystania
narzędzi makroostrożnościowych, które będą wymagały dodatkowych prac analitycznych
i prac w obszarze polityki.
20.EUNB będzie kontynuować regularną analizę tematyczną w szeregu obszarów, w tym
w obszarze spójności wyników aktywów ważonych ryzykiem, gdzie Urząd będzie zapewniać
właściwym organom wartości odniesienia oraz oceniać poziom stabilności bankowych modeli
biznesowych i planów finansowania. Do regularnych rezultatów prac Urzędu należeć będą
częste aktualizacje dotyczące finansowania i płynności sporządzane w oparciu o informacje
nadzorcze i badania rynku, półroczne sprawozdania na temat sektora bankowego dla Rady
Organów Nadzoru i forum stabilności finansowej Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, a także
kwartalne aktualizacje dla Europejskiej ERRS. Ponadto EUNB będzie w dalszym ciągu świadczyć
pomoc i doradztwo techniczne na rzecz Komisji na jej wniosek, zarówno w odniesieniu do
państw objętych programem lub państw, w których panują warunki skrajne, jak i w zakresie
sporządzania sprawozdawczości na temat najważniejszych problemów unijnego sektora
bankowego (np. sprawozdania na temat skutków dłuższych operacji refinansowania EBC).
21.Z kolei EUNB będzie wykorzystywać informacje nadzorcze i badania rynku oraz dane od
kolegiów w celu przygotowania sprawozdań z oceny ryzyka dla Parlamentu Europejskiego,
Komisji i ERRS. Sprawozdania dotyczące ryzyka międzysektorowego będą w dalszym ciągu
przygotowywane we współpracy ze wspólnym komitetem i kierowane do forum stabilności
finansowej Komitetu Ekonomiczno-Finansowego. Urząd będzie również utrzymywać i rozwijać
wskaźniki ryzyka oraz zestaw tablic wskaźników, w tym wewnętrzne tablice wskaźników EUNB
dotyczących poziomów ryzyka w bankach, wzajemne tablice wskaźników współdzielone
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z kolegiami organów nadzoru / krajowymi właściwymi organami oraz sektorową tablicę
wskaźników wykorzystywaną na potrzeby rozmów w EUNB i ERRS.

Obszar ochrony konsumentów
22.W obszarze ochrony konsumentów odpowiedzialność EUNB obejmuje całą UE. Urząd jest w
pełni zaangażowany w promowanie przejrzystości, prostoty i uczciwości na rynku
konsumenckich produktów i usług finansowych na całym obszarze jednolitego rynku.
W 2015 r. jednostka organizacyjna EUNB ds. ochrony konsumentów będzie w dalszym ciągu
gromadzić, analizować i publikować w sprawozdaniach dane dotyczące trendów na rynkach
konsumenckich i analizy działalności banków w zakresie produktów strukturyzowanych oraz
ich wprowadzania w sektorze detalicznym. Ponadto jednostka będzie w dalszym ciągu oceniać
i analizować kwestie szkodliwe dla konsumentów oraz monitorować i podejmować działania
w obszarze innowacji finansowych, szczególnie innowacyjnych systemów płatniczych. Ponadto
EUNB będzie zajmować się konwergencją praktyk nadzoru i praktyk regulacyjnych w obszarze
ochrony konsumentów oraz finansowania społecznościowego. Urząd będzie też w dalszym
ciągu monitorował rynek walut wirtualnych w celu ustalenia, czy konieczne są dalsze działania
w związku z opinią EUNB opublikowaną w czerwcu 2014 r.
23.W związku z przyjęciem w lutym 2014 r. dyrektywy w sprawie kredytów hipotecznych, która
ma zostać przetransponowana do dnia 21 marca 2016 r., krajowe właściwe organy do spraw
tej dyrektywy staną się właściwymi adresatami instrumentów prawnych EUNB w zakresie
odpowiedzialnego udzielania kredytów hipotecznych oraz traktowania kredytobiorców
posiadających zaległe zobowiązania. Pozwoli to Urzędowi nie tylko zapewnić spójne wdrożenie
dyrektywy w sprawie kredytów hipotecznych we wszystkich państwach członkowskich, ale
także skierować swoje instrumenty prawne do właściwych organów oraz prowadzić prace
w obszarze paszportyzacji i wymiany informacji.
24.Proponowany przegląd dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD 2) spodziewany jest w
końcu 2014 r., natomiast termin wdrożenia to koniec 2016 r. Oczekuje się, że w jej ramach
EUNB zostanie zobowiązany do opracowania dwóch regulacyjnych standardów technicznych
i pięciu wytycznych w celu (i) utworzenia i utrzymania rejestru publicznego, (ii) określenia
wymogów dotyczących wymiany informacji pomiędzy państwami macierzystymi a państwami
przyjmującymi, praw w zakresie swobody przedsiębiorczości, zgłaszania przez instytucje
płatnicze zdarzeń naruszających ochronę, oraz wprowadzania systemów uwierzytelniania
klientów, w ścisłej współpracy z EBC, a także (iii) stworzenia portalu internetowego.
25.Przyjęta została dyrektywa w sprawie rachunków płatniczych. Opublikowano ją w Dzienniku
Urzędowym w dniu 28 sierpnia 2014 r. EUNB musi opracować wytyczne dla krajowych
właściwych organów dotyczące wykazów najbardziej reprezentatywnych usług związanych
z rachunkiem płatniczym, w przygotowaniu prac państw członkowskich na poziomie krajowym;
wytyczne te powinny być wykorzystywane przez krajowe właściwe organy w celu identyfikacji
takich usług. Ponadto w obszarze wykonawczych standardów technicznych EUNB rozpoczną
się prace dotyczące ujednoliconego formatu dokumentu przedstawiającego informacje na
6
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temat opłat, zestawienia opłat oraz ich wspólnych oznaczeń, co będzie wymagało badania
konsumentów; w obszarze regulacyjnych standardów technicznych EUNB rozpoczną się prace
dotyczące ujednoliconej terminologii usług świadczonych w ramach rachunków płatniczych, co
poprawi możliwość porównywania ofert usług rachunku płatniczego w całej Unii.
26.W związku z mandatem określonym w rozporządzeniu w sprawie rynków instrumentów
finansowych (MiFIR) EUNB będzie monitorował rynek lokat strukturyzowanych.

Analiza i koordynacja polityki
27.EUNB będzie w dalszym ciągu przeprowadzać niezależne oceny skutków i wzajemne oceny
oraz zapewniać wsparcie Bankowej Grupie Interesariuszy, wspólnemu komitetowi
Europejskiego Urzędu Nadzoru i komisji odwoławczej Europejskiego Urzędu Nadzoru.
Pozostałe działania koordynacyjne będą obejmować (i) wsparcie dla głównych organów
decyzyjnych EUNB, Rady Organów Nadzoru oraz zarządu, (ii) wsparcie w zakresie planowania,
ustalania priorytetów, monitoringu, uzyskiwania zamierzonych rezultatów i realizacji działań
następczych wynikających z programu prac EUNB, (iii) zewnętrzną koordynację działań
prowadzonych z instytucjami UE i organami zewnętrznymi, takimi jak Bazylejski Komitet
Nadzoru Bankowego i MFW oraz (iv) zapewnianie warunków do szkolenia unijnych organów
nadzoru bankowego.

Wsparcie prawne
28.EUNB będzie w dalszym ciągu zapewniać sekretariat do celów przyjmowania wniosków
o mediację, obsługiwać skargi, przeprowadzać oceny przypadków potencjalnego naruszenia
prawa UE, a także zapewniać analizę prawną i wsparcie wysokiego poziomu w zakresie
podstawowych funkcji EUNB, w tym projektów produktów regulacyjnych (standardów
technicznych, wytycznych, zaleceń i opinii) w celu zachowania zgodności działań Urzędu
z rozporządzeniem ustanawiającym oraz ramami wszelkich innych obowiązujących przepisów
unijnych i krajowych.

Działalność operacyjna
29.W sferze działalności operacyjnej EUNB będzie koncentrować się na następujących działaniach
w poniższych obszarach:


W obszarze finansów: wprowadzenie systemu budżetowania zadaniowego oraz poprawa
monitoringu i wykonania budżetu;



W obszarze zamówień: ścisłe monitorowanie i terminowa realizacja wszystkich zamówień
zgodnie z wykazem w planie zamówień na 2015 r. oraz innych zamówień pojawiających się
w ciągu roku;



W obszarze zasobów kadrowych: wprowadzenie nowych zasad wykonawczych dotyczących
zasobów kadrowych zgodnie z nowym regulaminem pracowniczym, wdrożenie ruchomego
7
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czasu pracy, dalsze ulepszanie procesów kadrowych i wprowadzenie polityki zasobów
kadrowych zgodnie z regulaminem pracowniczym;


W obszarze komunikacji: opracowanie i wdrożenie nowej strategii komunikacji, wdrożenie
i utrzymanie interaktywnego jednolitego zbioru przepisów, narzędzia do publikacji pytań
i odpowiedzi oraz narzędzia zwiększającego możliwości w zakresie monitorowania i analizy
prasy;



W obszarze technologii informacyjnej: wdrożenie nowej strategii IT, obejmującej m.in. dalsze
usprawnienie platformy do gromadzenia, sprawozdawczości i analizy danych w związku
z CRD IV i odnośnymi wykonawczymi standardami technicznymi, a także wprowadzenie
systemów powiadamiania w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz sankcji określonych
w rozporządzeniu ustanawiającym EUNB. Głównym projektem wewnętrznym będzie
wdrożenie systemu do zarządzania dokumentacją;



W obszarze standardów kontroli wewnętrznej: zgodnie z planami EUNB w 2015 r. standardy
kontroli wewnętrznej będą dodatkowo ulepszane w celu ujednolicenia m.in. aspektów
zarządzania ryzykiem, zarządzania dokumentacją, ciągłości działalności, planowania
i możliwości sprawozdawczych.

30.Ponadto Urząd będzie w dalszym ciągu podnosić skuteczność i wydajność dotychczasowych
procesów wsparcia i procesów administracyjnych. EUNB będzie kontynuował udaną
współpracę z dwoma pozostałymi Europejskimi Urzędami Nadzoru w celu wykorzystania
potencjalnej ekonomii skali w zakresie funkcji wsparcia. EUNB będzie w dalszym ciągu
finansowany ze środków Komisji Europejskiej i krajowych organów nadzoru.

EUNB w świetle przeglądu Europejskiego Systemu Nadzoru
Finansowego i ustanowienia jednolitego mechanizmu nadzorczego
31.Zgodnie z art. 81 rozporządzeń w sprawie Europejskich Urzędów Nadzoru Komisja Europejska
opublikowała sprawozdanie 4 z oceny Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego.
Oceniono w nim i zbadano z różnych punktów widzenia funkcjonowanie Europejskich Urzędów
Nadzoru po trzech latach ich działalności. W treści sprawozdania Komisja sygnalizuje zamiar
dalszego badania technicznych i prawnych aspektów różnych poruszonych kwestii. Rezultatem
sprawozdania mogą być wnioski legislacyjne oraz dodatkowe implikacje dla mandatu i zakresu
kompetencji EUNB po 2014 r. Ze względu na niedawną publikację przeglądu ocena jego
skutków dla mandatu EUNB byłaby przedwczesna.
32.Konsekwencje znacznych nowych zmian regulacji i architektury nadzoru europejskiego sektora
bankowego – jednolitego mechanizmu nadzorczego / unii bankowej, jednolitego

4

Zob. http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm, data publikacji (w języku angielskim):
8 sierpnia 2014 r.
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mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a także wniosków dotyczących
reformy strukturalnej – będą miały dalsze istotne reperkusje dla mandatu EUNB.
Jednolity mechanizm nadzorczy będzie wymagał od Unii jeszcze większego zaangażowania
w kwestii jednolitego zbioru przepisów, szczególnie w zakresie ujednolicenia metodyk i praktyk
nadzoru. EUNB zapewni swój udział i wiedzę specjalistyczną w postaci jednolitego podręcznika
nadzoru przygotowanego w ramach prac dotyczących spójności w zakresie nadzoru. Prace nad
nowymi modułami będą kontynuowane w 2015 r. oraz w ciągu kilku kolejnych lat. Jednolity
mechanizm nadzorczy będzie również wymagał lepszych relacji operacyjnych we wszystkich
obszarach i ze wszystkimi zaangażowanymi stronami, szczególnie z Europejskim Bankiem
Centralnym. Jednym z kluczowych zadań będzie odtworzenie kolegiów w ramach jednolitego
systemu nadzorczego; ponadto priorytetem EUNB będzie zapewnienie sprawnych relacji państwo
macierzyste–państwo przyjmujące, zarówno pod kątem bieżącego nadzoru, jak i szczegółowych
zadań związanych z oceną bilansu. Wreszcie też, jako jedyny organ posiadający właściwą pozycję
do tematycznej analizy mikroostrożnościowej sektora bankowego w ramach całego jednolitego
rynku, EUNB podejmie starania zmierzające do ukierunkowania własnej infrastruktury ryzyka
(w tym udostępniania danych i sprawozdawczości na temat ryzyka) na tę szczególną wartość
dodaną oraz maksymalizacji wykorzystania własnej znajomości danych i procesów nadzoru na
poziomie UE, również dzięki udziałowi w pracach kolegiów organów nadzoru.
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