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UNIA BANKOWA

Unia bankowa powstała w reakcji na kryzys finansowy i obecnie składa się z dwóch
części: jednolitego mechanizmu nadzorczego oraz jednolitego mechanizmu restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji. Jednolity mechanizm nadzorczy obejmuje bezpośrednim
nadzorem na szczeblu europejskim największe i najważniejsze banki w strefie euro, a celem
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest przeprowadzanie
upadłości banków w uporządkowany sposób, przy minimalnych kosztach dla podatników
i dla realnej gospodarki. Obecnie prowadzona jest dyskusja na temat trzeciej części –
europejskiego systemu gwarantowania depozytów (EDIS).

PODSTAWA PRAWNA

Artykuł 114 i art. 127 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

CELE

Unia bankowa stanowi istotne uzupełnienie unii gospodarczej i walutowej (UGW) oraz rynku
wewnętrznego. Ujednolica ona odpowiedzialność za nadzór, restrukturyzację i uporządkowaną
likwidację oraz finansowanie na szczeblu UE oraz zobowiązuje banki działające w całej strefie
euro do przestrzegania tych samych przepisów. Przepisy te w szczególności gwarantują, że
banki podejmują mierzone ryzyko, a bank, który popełnia błędy, płaci za ponoszone straty
i musi liczyć się z możliwością zamknięcia, przy czym minimalizuje się koszty ponoszone przez
podatnika.

OSIĄGNIĘCIA

A. Plan działania na rzecz unii bankowej
W grudniu 2012 r. przewodniczący Rady Europejskiej, współpracując ściśle
z przewodniczącym Komisji Europejskiej, prezesem Europejskiego Banku Centralnego (EBC)
oraz przewodniczącym Eurogrupy, przygotował konkretny i terminowy plan działania w celu
osiągnięcia prawdziwej unii gospodarczej i walutowej. Jedną z istotnych części tego planu było
stworzenie bardziej zintegrowanych ram finansowych, tj. unii bankowej.
B. Porozumienie w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego
W marcu 2013 r. Parlament i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie utworzenia
pierwszego filaru unii bankowej – jednolitego mechanizmu nadzorczego – obejmującego
wszystkie banki działające w strefie euro. Państwa członkowskie spoza strefy euro mogą
na wniosek uczestniczyć w jednolitym mechanizmie nadzorczym. Jednolity mechanizm
nadzorczy, który działa od 4 listopada 2014 r., stał się częścią struktur EBC i służy sprawowaniu
bezpośredniego nadzoru nad największymi i najważniejszymi grupami bankowymi (127
podmiotów w listopadzie 2016 r.); krajowe organy nadzorcze natomiast nadal nadzorują
wszystkie pozostałe banki, jednak ostateczną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi EBC.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
http://srb.europa.eu/
http://srb.europa.eu/
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Kryteria ustalania, czy banki należy uznać za istotne i w związku z tym podlegają one
bezpośredniemu nadzorowi EBC, są określone w rozporządzeniu w sprawie jednolitego
mechanizmu nadzorczego i w rozporządzeniu ramowym w sprawie jednolitego mechanizmu
nadzorczego; kryteria te odnoszą się do wielkości, znaczenia gospodarczego, działalności
transgranicznej banku i potrzeby bezpośredniego wsparcia ze środków publicznych. Zgodnie
z rozwojem tych kryteriów, faktyczna liczba banków objętych bezpośrednim nadzorem EBC
może zatem ulegać zmianom wraz z upływem czasu. Ponadto EBC może w każdej chwili
postanowić o zaklasyfikowaniu danego banku jako istotnego dla zapewnienia spójnego
stosowania wysokich standardów nadzoru.
Jasne przepisy regulujące oddzielenie funkcji organizacyjnej i operacyjnej EBC w dziedzinie
nadzoru i polityki pieniężnej pozwalają uniknąć potencjalnego konfliktu interesów.
C. Kompleksowe oceny i testy warunków skrajnych
Przed objęciem zadań nadzorczych EBC przeprowadził kompleksową ocenę obejmującą
oceny jakości aktywów i testy warunków skrajnych. Miało to na celu osiągnięcie większej
przejrzystości bilansów banków dla zapewnienia wiarygodnego punktu wyjścia. Wyniki
opublikowane w dniu 27 października 2014 r. wykazały, że 25 spośród 130 uczestniczących
w testach banków borykało się z niedoborami kapitału. Chociaż niektóre braki zostały pokryte
już w momencie publikacji, wszystkie banki musiały przedstawić EBC plany kapitałowe,
wykazując, w jaki sposób zamierzają uzupełnić niedobory w ciągu roku 2015.
Jak wskazano powyżej, rzeczywista liczba banków podlegających bezpośredniemu nadzorowi
ze strony EBC zmienia się z upływem czasu. Wszystkie banki, które umieszcza się
w wykazie nadzorowanych podmiotów, podlegają „ocenie kondycji finansowej”. W 2015 r.
kompleksowym ocenom poddano dziewięć banków, spośród których w pięciu stwierdzono
niedobory kapitału o różnej skali. Obecnie EBC przeprowadza kompleksową ocenę czterech
innych banków z Irlandii, Włoch, Łotwy i Słowenii, które zaklasyfikowano niedawno jako
istotne lub które mogą stać się istotne. Ocena rozpoczęła się w marcu 2016 r., a jej wyniki
opublikowano częściowo w listopadzie 2016 r.
W dniu 29 lipca 2016 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) opublikował wyniki
– ogólnounijny test warunków skrajnych na rok 2016, dotyczący 51 banków z 15 państw UE
i EOG – które obejmują około 70 % aktywów bankowych w każdej jurysdykcji. Test warunków
skrajnych nie zawierał już progu pozytywnego/negatywnego: tymczasem jego wyniki posłużą
w prowadzonej obecnie przez organy nadzorcze ocenie banków.
D. Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
W marcu 2014 r. Parlament i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie utworzenia
drugiego filaru unii bankowej – jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji. Głównym celem jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji jest zapewnienie, że w sytuacjach, w których następowałyby w przyszłości
potencjalne upadki banków w unii bankowej, banki te byłyby zarządzane w sposób
skuteczny, przy minimalnych kosztach dla podatników i gospodarki realnej. Zakres jednolitego
mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stanowi odzwierciedlenie zakresu
jednolitego mechanizmu nadzorczego. Oznacza to, że organ centralny – Jednolita Rada
ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji – jest ostatecznie odpowiedzialny za decyzję
o rozpoczęciu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku, przy czym decyzja ta
będzie realizowana operacyjnie we współpracy z krajowymi organami ds. restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji. Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
zaczęła działać jako niezależna agencja UE w dniu 1 stycznia 2015 r. i jest w pełni operacyjna od
stycznia 2016 r. W dniu 8 stycznia 2016 r. Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej
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Likwidacji opublikowała wykaz banków podlegających jej kompetencji, w tym dużych
instytucji podlegających bezpośredniemu nadzorowi EBC i innych transgranicznych grup
wraz z podmiotami zależnymi, które posiadają siedzibę w więcej niż jednym uczestniczącym
państwie członkowskim.
E. Jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
Chociaż przepisy regulujące unię bankową mają na celu zapewnienie, że każdy przypadek
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji będzie finansowany w pierwszej kolejności przez
bank i jego akcjonariuszy, a w razie potrzeby także częściowo przez wierzycieli banku,
dostępne jest obecnie także inne źródło finansowania, które może znaleźć zastosowanie,
gdy składki wniesione przez akcjonariuszy i wierzycieli nie będą wystarczające, mianowicie
jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, którym administruje Jednolita
Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. Kiedy jednolity fundusz osiągnie
docelowy poziom środków, będzie miał około 55 mld EUR, co odpowiada około
1 % gwarantowanych depozytów w strefie euro. Składki na rzecz jednolitego funduszu
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji będą uiszczane przez banki w ciągu 8 lat.
W grudniu 2015 r. państwa członkowskie uczestniczące w unii bankowej uzgodniły
ustanowienie systemu mechanizmów finansowania pomostowego, który zapewni krajowe
indywidualne linie kredytowe dla wsparcia ich własnych, krajowych komponentów jednolitego
funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w razie niedoboru środków. W styczniu
2016 r. państwa członkowskie przekazały na rzecz jednolitego funduszu restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji składki ex ante za rok 2015 r. w kwocie 4,3 mld EUR, zaś pod
koniec czerwca kolejne 6,4 mld EUR za rok 2016.
F. Dyrektywa w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków
Nowe zasady regulujące podział obciążeń, które stosuje się w razie likwidacji banku,
określono w dyrektywie w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
banków, przyjętej przez Parlament w kwietniu 2014 r. Dyrektywa w sprawie naprawy
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków określa sposoby restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji banków znajdujących się w trudnej sytuacji, bez konieczności
korzystania z pomocy podatników, stosując zasadę, że straty mają być pokrywane w pierwszej
kolejności przez akcjonariuszy i wierzycieli, a nie przez korzystanie z funduszy państwowych.
G. Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych (CRD) i rozporządzenie w sprawie
wymogów kapitałowych (CRR)
Minimalne wymogi kapitałowe określają, jaki kapitał musi posiadać bank, by można było uznać
go za bezpieczny w prowadzonej działalności i zdolny do radzenia sobie na własną rękę ze
stratami operacyjnymi. Kryzys finansowy pokazał, że poprzednie ustawowe minimalne wymogi
kapitałowe rzeczywiście były zbyt niskie, by poradzić sobie w dużym kryzysie. Uzgodniono
zatem na szczeblu międzynarodowym zwiększenie odpowiednich progów minimalnych (zasady
określone w pakiecie Bazylea III). W kwietniu 2013 r. Parlament przyjął dwa akty prawne
przekształcające ostrożnościowe wymogi kapitałowe dla banków w prawo europejskie,
mianowicie czwartą dyrektywę w sprawie wymogów kapitałowych (CRD) oraz rozporządzenie
w sprawie wymogów kapitałowych (CRR). CRD i CRR weszły w życie 1 stycznia 2014 r.
Jednolity zbiór przepisów dla wszystkich banków działających w UE wzmacnia równe szanse
wewnątrz jednolitego rynku. W aktach prawnych przyjętych przez Parlament pewne szczegóły
techniczne wciąż wymagały sfinalizowania. Dlatego upoważniono Komisję do opracowania
uzupełniających aktów ustawodawczych (tzw. projekt środków poziomu 2), które uregulują

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32013L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32013R0575
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brakujące szczegóły techniczne. Te środki poziomu 2 są ważnym elementem prac w obecnej
kadencji (2014-2019).
W dniu 23 listopada 2016 r. Komisja przedstawiła kompleksowy pakiet reform, który ma na
celu zmianę przepisów CRD i CRR.
H. Europejski system gwarantowania depozytów (EDIS)
W dniu 24 listopada 2015 r. Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy, który ma na
celu ujęcie w unii bankowej dodatkowego elementu, a mianowicie europejskiego systemu
gwarantowania depozytów (EDIS), który ma opierać się na istniejących krajowych systemach
gwarantowania depozytów (które dotychczas nie miały zabezpieczenia we wspólnym systemie
europejskim). EDIS będzie wprowadzany stopniowo i w założeniu ma być generalnie neutralny
pod względem kosztów dla sektora bankowego (jednak banki podejmujące większe ryzyko
będą musiały wpłacać więcej niż te ostrożniejsze). Systemowi będą towarzyszyły rygorystyczne
gwarancje i środki służące ograniczeniu ryzyka bankowego.
Parlament Europejski wszczął odpowiednie procedury wewnętrzne. W dniu 16 czerwca
2016 r. sprawozdawczyni opublikowała dokument roboczy w sprawie EDIS. W dokumencie
podkreślono potrzebę przeprowadzenia przez Komisję oceny skutków EDIS oraz podjęcia
konkretnych działań w dziedzinie zmniejszania ryzyka.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W dniu 20 listopada 2012 r. Parlament przyjął – jako odpowiedź na plan działania w sprawie
prawdziwej unii gospodarczej i walutowej – rezolucję pt. „W kierunku faktycznej unii
gospodarczej i walutowej”, w której zalecił Komisji utworzenie rzeczywistej unii bankowej.
Parlament, przyjmując w 2013 r. i 2014 r. akty ustawodawcze dotyczące jednolitego
mechanizmu nadzorczego, jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji, systemu gwarantowania depozytów, a także dyrektywę w sprawie naprawy oraz
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz pakiet CRD IV, w znaczącym stopniu
przyczynił się do utworzenia rzeczywistej unii bankowej.
W tych aktach ustawodawczych powierzono Parlamentowi funkcję kontrolną w odniesieniu do
nowo utworzonych instytucji. Pełniąc funkcję nadzorczą (tj. w zakresie jednolitego mechanizmu
nadzorczego), EBC odpowiada przed Parlamentem i Radą. Szczegóły dotyczące jego
odpowiedzialności wobec Parlamentu są określone w porozumieniu międzyinstytucjonalnym
zawartym między Parlamentem a EBC.
Do tej pory w Komisji Gospodarczej i Monetarnej odbyło się dziewięć regularnych wysłuchań
publicznych z udziałem przewodniczącego jednolitego mechanizmu nadzorczego (18 marca
2014 r., 3 listopada 2014 r., 31 marca 2015 r., 19 października 2015 r., 22 marca 2016 r.,
13 czerwca 2016 r., 9 listopada 2016 r., 23 marca 2017 r. i 19 czerwca 2017 r.).
Tę samą procedurę stosuje się do Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej
Likwidacji, której przewodniczący co najmniej raz w roku kalendarzowym uczestniczy
w przesłuchaniu organizowanym przez właściwą komisję Parlamentu w sprawie wykonania
przez Radę zadań w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Do tej pory
w Komisji Gospodarczej i Monetarnej odbyło się pięć wysłuchań publicznych z udziałem
Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (w dniu 16 czerwca 2015 r.,
28 stycznia 2016 r., 13 lipca 2016 r., 5 grudnia 2016 r. i 22 marca 2017 r.).
Szczegóły dotyczące odpowiedzialności Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej
Likwidacji wobec Parlamentu i odpowiednie praktyczne uregulowania ujęto w porozumieniu

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0586&from=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-585.423+01+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201311/20131107ATT74064/20131107ATT74064EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/econ/banking-union.html?tab=Banking%20Supervision
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/econ/banking-union.html?tab=Banking%20Supervision
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/497769/IPOL-ECON_NT(2014)497769_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/497769/IPOL-ECON_NT(2014)497769_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/528773/IPOL_BRI(2014)528773_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/542656/IPOL_BRIE(2015)542656_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/542672/IPOL_BRI(2015)542672_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574402/IPOL_BRI(2016)574402_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574417/IPOL_BRI(2016)574417_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587368/IPOL_BRI(2016)587368_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/587405/IPOL_BRI(2017)587405_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/542672/IPOL_BRI(2015)542672_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/banking-union.html?tab=Bank%20Resolution
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/banking-union.html?tab=Bank%20Resolution
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/542661/IPOL_BRI(2015)542661_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574387/IPOL_BRI(2016)574387_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574429/IPOL_BRI(2016)574429_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587381/IPOL_BRI(2016)587381_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/587403/IPOL_BRI(2017)587403_EN.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/94741/Agreement%20between%20Parliament%20and%20the%20Single%20Resolution%20Board.PDF


Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2017 5

międzyinstytucjonalnym zawartym między Parlamentem a Jednolitą Radą ds. Restrukturyzacji
i Uporządkowanej Likwidacji, które opublikowano 24 grudnia 2015 r.
Marcel Magnus
06/2017

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/94741/Agreement%20between%20Parliament%20and%20the%20Single%20Resolution%20Board.PDF
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