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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. Trzecią część – europejski system gwarantowania depozytów (EDIS)
– zaakceptowano jako priorytet legislacyjny w 2021 r., ale w 2022 r. uchylono tę
decyzję.

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.
W szczególności dzięki tym przepisom banki podejmują mierzone ryzyko, a upadające
banki można poddać restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, przy jak
najmniejszym wpływie na gospodarkę realną i finanse publiczne uczestniczących
państw UE.

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.
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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 również mogą przystąpić do tego mechanizmu. Jednolity Mechanizm
Nadzorczy, który działa od listopada 2014 r., stał się częścią struktur EBC
i służy sprawowaniu bezpośredniego nadzoru nad największymi i najważniejszymi
grupami bankowymi, natomiast krajowe organy nadzorcze nadal nadzorują wszystkie
pozostałe banki, jednak ostateczną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi EBC.
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 zmienia się wraz z upływem czasu.
Ponadto EBC może w każdej chwili postanowić zaklasyfikować dany bank jako istotny,
jeżeli jest to niezbędne do 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. Kompleksowa ocena
Przed objęciem zadań nadzorczych EBC przeprowadził „ocenę kondycji finansowej”
nazywaną kompleksową oceną, która obejmowała ocenę jakości aktywów i test
warunków skrajnych. Jej celem było osiągnięcie większej przejrzystości bilansów
banków dla zapewnienia wiarygodnego punktu wyjścia. Wyniki opublikowane
w październiku 2014 r. wykazały, że 25 spośród 130 uczestniczących w testach banków
miało niedobory kapitału.
Wszystkie banki przechodzą podobną „ocenę kondycji finansowej”, gdy przechodzą
pod bezpośredni nadzór; na przykład w następstwie wniosku Bułgarii o ustanowienie
ścisłej współpracy między EBC a Narodowym Bankiem Bułgarii EBC przeprowadził
kompleksową ocenę sześciu bułgarskich banków, której wyniki opublikowano w lipcu
2019 r. W lipcu 2021 r. EBC zakończył kompleksową ocenę dwóch włoskich banków,
jednego banku estońskiego i jednego litewskiego.
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 tego mechanizmu jest dopilnowanie,
by w sytuacji upadku banków w unii bankowej były one zarządzane w sposób
skuteczny, przy minimalnych kosztach dla podatników i gospodarki realnej. Jeżeli
konieczne jest podjęcie działań, organ centralny – Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji
i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) – jest odpowiedzialny za decyzję o rozpoczęciu

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl


Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/pl

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku, przy czym z operacyjnego
punktu widzenia decyzja ta jest realizowana we współpracy z krajowymi organami
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. SRB zaczęła działać jako niezależna
agencja UE w styczniu 2015 r. i jest w pełni operacyjna od stycznia 2016 r.
W czerwcu 2017 r. SRB przyjęła pierwszą decyzję dotyczącą restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji Banco Popular. Jednak w czerwcu 2017 r. postanowiła
nie podejmować działań w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
w odniesieniu do Banca Popolare di Vicenza i Veneto Banca, w lutym 2018 r.
w odniesieniu do ABLV Bank AS i jego spółki zależnej ABLV Bank Luxembourg S.A.,
a w sierpniu 2019 r. w odniesieniu do AS PNB Banka.
E. Jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
Chociaż celem przepisów regulujących unię bankową jest dopilnowanie, by każdy
przypadek restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji był finansowany w pierwszej
kolejności przez bank i jego akcjonariuszy, a w razie potrzeby także częściowo przez
wierzycieli banku, obecnie dostępne jest także inne źródło finansowania – jednolity
fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji - które może być stosowane,
gdy składki wniesione przez akcjonariuszy i wierzycieli są niewystarczające. Banki
płacą składki na rzecz tego funduszu przez okres ośmiu lat. Docelową wielkość
jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ustalono na poziomie
1% gwarantowanych depozytów do końca 2023 r. Według stanu na lipiec 2021 r. wynosi
on około 52 mld EUR. Biorąc pod uwagę obecny roczny wzrost gwarantowanych
depozytów, ostatecznie fundusz dysponował kwotą bliską 70 mld EUR. W listopadzie
2020 r. Eurogrupa postanowiła, że do początku 2022 r. wprowadzi do jednolitego
funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wspólny mechanizm ochronny
(w razie potrzeby linia kredytowa z EMS).
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. W kwietniu 2019 r. Parlament
przyjął procedury ustawodawcze w celu zmiany dyrektywy w sprawie naprawy
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, w szczególności z myślą
o uwzględnieniu międzynarodowych standardów w zakresie zdolności do pokrycia strat
i dokapitalizowania (zob. pkt G).
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
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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 w styczniu 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 brakujące szczegóły techniczne.
W listopadzie 2016 r. Komisja przedstawiła kompleksowy pakiet reform w celu
zmiany przepisów CRD i CRR. W Parlamencie równolegle negocjowano dwa wnioski
ustawodawcze dotyczące zmiany ww. aktów. W czerwcu 2018 r. parlamentarna
Komisja Gospodarcza i Monetarna przyjęła pełne sprawozdanie dotyczące wniosków
zmieniających. W czerwcu 2019 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej zmienioną dyrektywę w sprawie wymogów kapitałowych (CRD V)
i rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych (CRR II).
H. Europejski system gwarantowania depozytów (EDIS)
W listopadzie 2015 r. Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy mający na celu
ujęcie w unii bankowej dodatkowego elementu, mianowicie europejskiego systemu
gwarantowania depozytów (EDIS). Podstawą pierwotnego wniosku Komisji były
istniejące krajowe systemy gwarantowania depozytów. Zalecono w nim również
stopniowe wprowadzenie EDIS. Komisja opracowała wniosek tak, by był on generalnie
neutralny pod względem kosztów dla sektora bankowego (chociaż banki podejmujące
większe ryzyko będą musiały wpłacać więcej niż te ostrożniejsze), oraz zaproponowała
uzupełniające gwarancje i środki służące ograniczeniu ryzyka bankowego.
W listopadzie 2016 r. sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego opublikowała
projekt sprawozdania w sprawie EDIS. Późniejsze dyskusje w Parlamencie i Radzie
ujawniły rozbieżne stanowiska w odniesieniu do koncepcji systemu na końcowym
etapie. Aby ułatwić postępy, w październiku 2017 r. Komisja opublikowała dodatkowy
komunikat, w którym zaproponowała kilka wariantów koncepcji EDIS. W grudniu
2020 r. trzy instytucje UE uzgodniły priorytety ustawodawcze na 2021 r., w tym EDIS
w powiązanym dokumencie roboczym. Na szczycie strefy euro w czerwcu 2021 r.
przywódcy potwierdzili, że zależy im na ukończeniu budowy unii bankowej, i zwrócili się
do Eurogrupy, by niezwłocznie uzgodniła etapowy plan prac wraz z harmonogramem.
Zgodnie z oświadczeniem w sprawie przyszłości unii bankowej z 16 czerwca
2022 r. Eurogrupa zgodziła się jednak skupić w pierwszej kolejności na wzmocnieniu
wspólnych ram zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym i krajowych systemów
gwarantowania depozytów. Wszelkie pozostałe elementy wzmocnienia i dokończenia
tworzenia unii bankowej zostaną poddane przeglądowi w późniejszym terminie.
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ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

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 określono
w porozumieniu międzyinstytucjonalnym zawartym między Parlamentem a EBC.
Dotychczas w Komisji Gospodarczej i Monetarnej odbyły się 23 regularne wysłuchania
publiczne z udziałem przewodniczącego Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego
(marzec 2014 r., listopad 2014 r., marzec 2015 r., październik 2015 r., marzec 2016 r.,
czerwiec 2016 r., listopad 2016 r., marzec 2017 r., czerwiec 2017 r., listopad 2017 r.,
marzec 2018 r., czerwiec 2018 r., listopad 2018 r., marzec 2019 r., wrzesień 2019 r.,
grudzień 2019 r., maj 2020 r., październik 2020 r., marzec 2021 r., lipiec 2021 r.,
październik 2021 r., marzec 2022 r. oraz czerwiec 2022 r.).
Tę samą procedurę stosuje się w odniesieniu do Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji
i Uporządkowanej Likwidacji, której przewodniczący co najmniej raz w roku
kalendarzowym uczestniczy w wysłuchaniu organizowanym przez właściwą komisję
Parlamentu w sprawie wykonania przez Radę zadań w zakresie restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji. Dotychczas w Komisji Gospodarczej i Monetarnej odbyło
się 20 wysłuchań publicznych SRB (czerwiec 2015 r., styczeń 2016 r., lipiec 2016 r.,
grudzień 2016 r., marzec 2017 r., lipiec 2017 r., grudzień 2017 r., marzec 2018 r.,
lipiec 2018 r., grudzień 2018 r., kwiecień 2019 r., lipiec 2019 r., grudzień 2019 r.,
maj 2020 r., październik 2020 r., marzec 2021 r., lipiec 2021 r.¸ grudzień 2021 r.,
marzec 2022 r. oraz lipiec 2022 r.).
Szczegóły dotyczące odpowiedzialności SRB wobec Parlamentu i odpowiednie
praktyczne uregulowania ujęto w porozumieniu międzyinstytucjonalnym zawartym
między Parlamentem a SRB, które opublikowano 24 grudnia 2015 r.

Marcel Magnus
09/2022
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