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Najważniejsze w tym miesiącu
 Orędzie o stanie Unii Europejskiej
Podczas wygłoszonego 13 września 2017 r. orędzia o stanie Unii Europejskiej (UE) przewodniczący Komisji Europejskiej (KE) podsumował unijne działania w ciągu ostatnich dwunastu
miesięcy oraz przedstawił priorytety na najbliższy rok. W swoim wystąpieniu w Parlamencie
Europejskim (PE) w Strasburgu Jean-Claude Juncker postulował m.in. odnowienie strategii
rozwoju przemysłu w UE z uwzględnieniem roli nowych technologii, kontynuację budowy
unii rynków kapitałowych i unii bankowej oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa w sieci Internet.
więcej w pkt 1.1.
 Pakiet zmian dotyczących funkcjonowania Europejskich Urzędów Nadzoru i Europejskiej
Rady ds. Ryzyka Systemowego
KE zaproponowała 20 września 2017 r. zmiany m.in. w rozporządzeniach dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (European Supervisory Authorities, ESAs) i Europejskiej Rady ds.
Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board, ESRB), mające na celu dostosowanie
mandatów tych instytucji do zmian w otoczeniu, które zaszły od momentu powstania ESAs i
ESRB. KE postuluje m.in. wzmocnienie uprawnień ESAs, zmiany ich struktury organizacyjnej
oraz sposobu finansowania.
więcej w pkt 1.2.

 Posiedzenie Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego
Rada Generalna ESRB omówiła najważniejsze czynniki ryzyka dla stabilności finansowej
w UE, jako główny wskazując zmianę wyceny premii za ryzyko na globalnych rynkach finansowych. Przedmiotem dyskusji były również czynniki ryzyka na rynku nieruchomości komercyjnych w UE oraz analizy dotyczące rynku instrumentów pochodnych w UE.
więcej w pkt 5.4.

Narodowy Bank Polski

2

Spis treści

1. Komisja Europejska
1.1. Orędzie o stanie Unii Europejskiej

5
5

1.2. Pakiet zmian dotyczących funkcjonowania Europejskich Urzędów Nadzoru
i Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego
2. Rada Unii Europejskiej
2.1. Nieformalne posiedzenie Rady Ecofin w dniach 15–16 września 2017 r.
3. Eurogrupa
3.1. Posiedzenie Eurogrupy w dniu 15 września 2017 r.
4. Europejski Bank Centralny

6
9
9
10
10
11

4.1. Publikacja skonsolidowanych danych bankowych

11

4.2. Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

11

4.3. Przebieg programu skupu aktywów

11

4.4. Nowi członkowie platformy T2S – pomyślne zakończenie ostatniej fali migracji

12

4.5. Zmiany w zakresie stóp procentowych EBC

12

4.6. Konsultacje dotyczące oceny wniosków o udzielenie koncesji bankowej oraz
licencji dla instytucji kredytowych działających w ramach FinTech

13

4.7. Opinie EBC na temat projektów krajowych i unijnych regulacji w zakresie
bankowości centralnej i rynków finansowych
5. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

13
15

5.1. Raport w sprawie uregulowań w zakresie działań naprawczych oraz
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla sektora ubezpieczeń w UE

15

5.2. Raport dotyczący stóp procentowych wolnych od ryzyka i ich skutków
makroostrożnościowych

15

5.3. Opinia w sprawie planów zastosowania przez władze fińskie instrumentu
makroostrożnościowego zgodnie z art. 458 rozporządzenia ws. wymogów
kapitałowych

16

5.4. Posiedzenie Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

17

6. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

19

6.1. Opinia w sprawie planów zastosowania przez władze fińskie instrumentu
makroostrożnościowego zgodnie z art. 458 rozporządzenia ws. wymogów
kapitałowych

19

6.2. Konsultacje w sprawie FinTech

19

6.3. Standardy techniczne dotyczące raportowania MREL przez organy resolution

20

6.4. Raport na temat wpływu Bazylei III i CRDIV/CRR na sektor bankowy

21

7. Inne

23

7.1. Przebieg negocjacji pomiędzy UE a Wielką Brytanią dotyczących brexitu

23

Zapowiedzi wydarzeń w październiku 2017 r.

25

Wykaz skrótów

26

Autorzy i źródła

29

Komisja Europejska

1. Komisja Europejska
1.1. Orędzie o stanie Unii Europejskiej
Przewodniczący KE wygłosił 13 września 2017 r. na forum PE orędzie o stanie UE. Jean-Claude
Juncker podsumował osiągnięcia minionego roku oraz przedstawił priorytety na nadchodzące
dwanaście miesięcy. Nakreślił ponadto prawdopodobny kierunek, w którym jego zdaniem może
ewoluować UE do roku 2025.
Wśród głównych postulatów przewodniczącego KE dotyczących spraw gospodarczych i finansowych znalazły się m.in.:




odnowienie strategii rozwoju przemysłu w UE z uwzględnieniem roli nowych technologii;
dokończenie prac nad regulacjami dotyczącymi niewypłacalności przedsiębiorstw, wspólnej
skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych i innych przepisów podatkowych;




utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy;
kontynuację budowy unii rynków kapitałowych, w tym w szczególności dokończenie prac dotyczących:


ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego,



zmian w infrastrukturze rynku finansowego,



zmian w funkcjonowaniu ESAs i ESRB,



działań na rzecz zrównoważonego finansowania i inicjatyw w dziedzinie innowacji finansowych wykorzystujących nowoczesne technologie (Financial Technology,
FinTech),



europejskich ram prawnych wspierających emisje obligacji zabezpieczonych,



zmian dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i dyrektywy w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe;





przekształcenie Europejskiego Mechanizmu Stabilności w Europejski Fundusz Walutowy;
stworzenie stałej funkcji Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów;
utworzenie w budżecie UE specjalnej linii budżetowej dla strefy euro (w celu zapewnienia
m.in. mechanizmu zabezpieczającego dla unii bankowej oraz instrumentu wspierającego konwergencję krajów UE dążących do przyjęcia euro);



dokończenie budowy unii bankowej poprzez:


prace legislacyjne nad pakietem zmian dotyczących ograniczenia ryzyka w sektorze
bankowym oraz prace nad europejskim systemem gwarantowania depozytów oraz
mechanizmem zabezpieczającym dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków,
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wprowadzenie dodatkowych działań zmniejszających poziom kredytów zagrożonych i opracowanie ram prawnych do emisji „bezpiecznych” papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami skarbowymi.

Podczas wygłoszonego 13 września 2017 r. orędzia o stanie UE
przewodniczący KE podsumował unijne działania w ciągu ostatnich dwunastu
miesięcy oraz przedstawił priorytety na najbliższy rok. W swoim wystąpieniu
w PE w Strasburgu Jean-Claude Juncker postulował m.in. odnowienie strategii
rozwoju przemysłu w UE z uwzględnieniem roli nowych technologii, kontynuację
budowy unii rynków kapitałowych i unii bankowej oraz podjęcie działań na rzecz
zagwarantowania bezepiczeństwa w sieci Internet.

Ponadto w swoim wystąpieniu Jean Claude Juncker zapowiedział m.in.:



stworzenie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego, która miałaby na celu
zagwarantowanie obywatelom lepszej ochrony w epoce cyfrowej;



szybkie przyjęcie projektów wdrażających polityki UE w dziedzinie unii energetycznej i zmian
klimatu, takich jak „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (Clean Energy for all Europeans) czy „Europa w drodze” (Europe on the Move);



stworzenie nowych unijnych ram monitorowania inwestycji w celu lepszej obrony interesów
strategicznych UE w ramach unijnej polityki handlowej;



przyjęcie Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego (Common European Asylum System)
w ramach unijnej polityki migracyjnej, przewidującego reformę systemu dublińskiego i stworzenie agencji ds. azylu.

Przedstawione przez przewodniczącego Junckera kwestie zostały szczegółowo omówione w opublikowanych przez KE w związku z wygłoszonym orędziem zestawieniach informacji.

1.2. Pakiet zmian dotyczących funkcjonowania Europejskich Urzędów Nadzoru
i Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego
KE opublikowała 20 września 2017 r. pakiet legislacyjny zawierający m.in. propozycje nowelizacji
rozporządzenia o ESRB oraz trzech rozporządzeń o ESAs. Celem KE jest wzmocnienie uprawnień
ESAs, zwłaszcza Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, ESMA), w ramach realizacji projektu unii rynków kapitałowych1

1

Propozycja nowelizacji rozporządzeń o ESAs i ESRB realizuje pierwsze działanie priorytetowe określone w dokumencie KE pt.
Mid-Term Review of the Capital Markets Union Action Plan opublikowanym 8 czerwca 2017 r. (więcej w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z maja-czerwca 2017 r.).
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oraz dostosowanie mandatów tych urzędów do zmian, które zaszły w otoczeniu od momentu ich
powstania (m.in. decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE).
Część proponowanych przez KE zmian dotyczy wszystkich ESAs, tj.: Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA), Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (European Insurance and Occupational Pensions
Authority, EIOPA) oraz ESMA. Projekt wprowadza, w szczególności, zmiany w zakresie ich struktury organizacyjnej oraz sposobu ich finansowania.

KE zaproponowała 20 września 2017 r. zmiany m.in. w rozporządzeniach
dotyczących ESAs i ESRB, mające na celu dostosowanie mandatów tych instytucji
do zmian, które zaszły od momentu ich powstania. KE postuluje m.in. wzmocnienie
uprawnień ESAs, zmiany ich struktury organizacyjnej oraz sposobu finansowania.

Zgodnie z propozycją KE, w każdym z ESAs w miejsce Zarządu (Management Board) ma być ustanowiona Rada Wykonawcza (Executive Board), dla której sprecyzowano uprawnienia i zadania
oraz nadano status organu stale urzędującego, a także określono odmienny niż dotychczas tryb
powoływania. Decyzję zarówno o wyborze przewodniczącego Rady Wykonawczej, jak i stałych
członków2 będzie podejmować Rada UE, na podstawie zatwierdzonej przez PE listy kandydatów
przygotowanej przez KE, z wykorzystaniem otwartej procedury kwalifikacyjnej. Krajowe organy
nadzoru nie będą miały wpływu na wybór członków Rady Wykonawczej. Projekt nadaje szersze
niż obecnie posiadane przez Zarządy ESAs kompetencje Radzie Wykonawczej. Rada Wykonawcza
uzyskuje m.in. możliwość samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie wiążącej mediacji oraz
kompetencje związane z opracowywaniem spójnych unijnych praktyk nadzorczych. Do zadań
Rady Wykonawczej należeć będzie również przygotowywanie projektów decyzji do przyjęcia
przez Radę Organów Nadzoru oraz tworzenie tzw. Strategic Supervisory Plans, określających priorytety nadzorcze z perspektywy UE jako całości; plany krajowych nadzorców będą musiały być z
nimi spójne. W odniesieniu do zmian systemu finansowania ESAs projekt zakłada zastąpienie
wpłat od krajowych organów nadzoru rocznymi wpłatami od instytucji finansowych. Wysokość
wpłat ma być docelowo uzależniona od wielkości i charakteru działalności tych instytucji. Pozostała część (maks. 40%) składek ma być nadal finansowana z budżetu UE.
Ponadto w projekcie w odniesieniu do wszystkich ESAs zawarto propozycje, by w ramach swoich
kompetencji monitorowały one sposób, w jaki instytucje finansowe identyfikują, raportują
i uwzględniają w swoich działaniach czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze, które mogą
wpływać na stabilność systemu finansowego, a także wydawały wytyczne dotyczące tych kwestii.
2

Zgodnie z nowelizacją rozporządzeń o ESAs, liczba stałych członków Rady Wykonawczej będzie różna dla poszczególnych
ESAs. Projekt przewiduje w Radzie Wykonawczej EBA oraz EIOPA trzech stałych członków, a w Radzie Wykonawczej ESMA
– pięciu. Wynika to z przyznania ESMA istotnych dodatkowych kompetencji nadzorczych.
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Wykonując swoje zadania ESAs miałyby brać pod uwagę również zjawiska dotyczące innowacji
technologicznych oraz całego obszaru FinTech (w tym wydawać wytyczne), jak również podejmować skoordynowane działania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Zmiany zaproponowane w odniesieniu do mandatu ESMA miałyby prowadzić do przyznania
temu urzędowi bezpośredniego nadzoru nad kolejnymi (po agencjach ratingowych i repozytoriach
transakcji) sektorami rynku kapitałowego. ESMA byłby odpowiedzialny za zatwierdzanie niektórych kategorii prospektów emisyjnych, które mogą mieć wymiar transgraniczny (m.in. dotyczących specyficznych rodzajów papierów wartościowych, takich jak papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, dotyczących emitentów z krajów trzecich). Ponadto ESMA przejąłby nadzór nad
benchmarkami uznanymi w UE za krytyczne (w tym istotnymi tylko dla jednego państwa UE) oraz
nad ich administratorami i dostawcami kwotowań. Nadzorem ESMA zostałyby również objęte
podmioty świadczące usługi gromadzenia i udostępniania danych objętych obowiązkiem raportowania wynikającym z regulacji MiFID II/MiFIR. Zdaniem KE problemy związane z funkcjonowaniem tych podmiotów z uwagi na paneuropejski charakter ich działalności, nie będą mogły być
efektywnie rozwiązywane lokalnie. W projekcie proponuje się także wzmocnienie koordynacyjnej
roli ESMA w zakresie zwalczania tzw. nadużyć na rynkach finansowych oraz przyznanie uprawnień nadzorczych nad niektórymi rodzajami alternatywnych funduszy inwestycyjnych.
Propozycja zmian w odniesieniu do mandatu EIOPA zakłada przyznanie temu urzędowi uprawnień w zakresie zatwierdzania i oceny modeli wewnętrznych stosowanych przy ustalaniu kapitałowego wymogu wypłacalności dla zakładów ubezpieczeń, co ma zapobiec stosowaniu różnych
standardów nadzorczych w krajach członkowskich i tym samym zapewnić lepszą porównywalność wymogów kapitałowych. EIOPA miałby otrzymać również uprawnienia nadzorcze nad ogólnoeuropejskimi indywidualnymi produktami emerytalnymi. Prace nad regulacją dotyczącą tych
produktów emerytalnych trwają.
Proponowane zmiany rozporządzenia o ESRB mają ograniczony charakter. Zgodnie z projektem,
prezes EBC ma zostać na stałe ustanowiony przewodniczącym ESRB. Rola przewodniczącego Sekretariatu ESRB ma zostać wzmocniona m.in. poprzez umożliwienie mu reprezentowania ESRB
na zewnątrz w zastępstwie przewodniczącego ESRB. Projekt nowelizacji dostosowuje również
funkcjonowanie ESRB do ustanowienia unii bankowej poprzez: bezpośrednie wskazanie EBC jako
możliwego adresata wydawanych przez ESRB zaleceń i ostrzeżeń dotyczących kwestii nadzoru
w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego (Single Supervisory Mechanism, SSM), zapewnienie
równowagi w ramach członkostwa w gremiach ESRB między krajami unii bankowej i spoza niej
(a nie jak dotychczas krajami z i spoza strefy euro) oraz dołączenie (z prawem głosu) do gremiów
ESRB przedstawicieli SSM oraz jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (Single Resolution Mechanism, SRM). Przyznanie prawa głosu przedstawicielom SSM
i SRM powiązane jest z ograniczeniem liczby głosów Doradczego Komitetu Naukowego z trzech
do jednego.
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2. Rada Unii Europejskiej
2.1. Nieformalne posiedzenie Rady Ecofin w dniach 15–16 września 2017 r.
Nieformalne posiedzenie Rady Ecofin odbyło się 15–16 września 2017 r. w Tallinie. W trakcie spotkania dyskutowano o międzynarodowych zasadach opodatkowania przedsiębiorstw. Prezydencja estońska podkreśliła, że tworząc architekturę międzynarodowego systemu podatkowego należy wziąć pod uwagę specyfikę przedsiębiorstw z sektora gospodarki elektronicznej, które mogą
świadczyć usługi za pomocą internetu przy minimalnej obecności na terenie państwa członkowskiego. Zdaniem prezydencji estońskiej, jednym z głównych niedociągnięć obowiązującego systemu podatkowego jest reguła, według której przedsiębiorsto musi być fizycznie zlokalizowane
lub posiadać majątek na terenie państwa członkowskiego, aby podlegać jego jurysdykcji podatkej.
Takie rozwiązanie tworzy lukę prawną, która prowadzi do unikania opodatkowania. Dlatego prezydencja estońska poddała pod dyskusję uszczelnienie istniejących przepisów podatkowych m.in.
poprzez wprowadzenie zasady objęcia jurysdykcją podatkową danego państwa członkowskiego
UE tych przedsiębiorstw z sektora gospodarki elektronicznej, które prowadzą dochodową działalność gospodarczą na terenie tegoż państwa. Ustalono, że decyzje w tej sprawie zostaną podjęte w
trakcie grudniowego posiedzenia Rady Ecofin.
Jednym z tematów poruszanych podczas posiedzenia było także pogłębianie unii gospodarczej
i walutowej. Dyskutowano m.in. o roli instytucji i wspólnych zasad w pogłębionej unii gospodarczej i walutowej.
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3. Eurogrupa
3.1. Posiedzenie Eurogrupy w dniu 15 września 2017 r.
Podczas posiedzenia Eurogrupy 15 września 2017 r. ministrowie zostali poinformowani o postępie
w realizacji greckiego programu dostosowań gospodarczych. Władze Grecji wraz z przedstawicielami instytucji międzynarodowych – KE, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Mechanizmu Stabilności i Europejskiego Banku Centralnego (EBC) – zaprezentowały orientacyjny kalendarz niedawno rozpoczętej trzeciej weryfikacji programu dostosowawczego. Zgodnie z nim Grecja będzie zobowiązana do zrealizowania około 95 działań, w tym m.in. wdrożenia
przepisów przyjętych uprzednio podczas programu dostosowań gospodarczych. Przedmiotem
trzeciej weryfikacji mają być takie obszary jak: budżet Grecji na 2018 r., przegląd świadczeń socjalnych, zmiany na rynku pracy, reforma administracji publicznej, realizacja strategii na rzecz ograniczania kredytów zagrożonych oraz kwestie związane z procesem prywatyzacji.
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4. Europejski Bank Centralny
4.1. Publikacja skonsolidowanych danych bankowych
EBC opublikował 16 sierpnia 2017 r. skonsolidowane dane bankowe (Consolidated Banking Data,
CBD) dotyczące zmian, jakie nastąpiły od grudnia 2016 r. do końca marca 2017 r. Kwartalne CBD
zawierają analogiczny, ale nieznacznie uproszczony, do zestawień rocznych, zbiór danych statystycznych dotyczących sektora bankowego UE, strefy euro, jak również poszczególnych krajów
członkowskich UE. CBD odnoszą się do 345 grup bankowych i 3090 instytucji kredytowych (łącznie z filiami zarządzanymi przez podmioty zagraniczne), co pokrywa niemal 100% bilansu sektora
bankowego UE. Dane zawierają wskaźniki związane z: rentownością i efektywnością, bilansem,
obciążeniem aktywów, płynnością, zmianami w zakresie kredytów zagrożonych, adekwatnością
kapitałową i wypłacalnością. Zgodnie z marcowymi danymi, liczba instytucji kredytowych działających na terenie UE nieznacznie spadła z 3167 w grudniu 2016 r. do 3154 w marcu 2017 r. Całkowita wartość aktywów zarządzanych przez te instytucje wzrosła w badanym okresie o 1,7% (z
33 410 mld euro do 33 980 mld euro).

4.2. Decyzje w sprawie polityki pieniężnej
Podczas posiedzenia 7 września br. Rada Prezesów EBC zadecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Wynoszą one odpowiednio:

 0,00% - stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących,
 0,25% - stopa kredytu w banku centralnym,
 -0,40% - stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia.
Podczas konferencji prasowej Mario Draghi podkreślił, że Rada Prezesów oczekuje, iż podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie w długim, przekraczającym czas
przeprowadzania programu skupu aktywów (asset purchase programme, APP) okresie. Potwierdzono również, że program APP będzie prowadzony w wysokości 60 mld euro miesięcznie do
końca grudnia br. W sytuacji pogorszenia uwarunkowań makroekonomicznych EBC jest gotowy
do wydłużenia czasu trwania programu. Równolegle z APP będzie również realizowany program
reinwestowania spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych.

4.3. Przebieg programu skupu aktywów
W związku z wdrożonymi programami Eurosystem dokonał skupu aktywów o wartości (według
stanu na 15 września br.):

 111 189 mln euro – w ramach programu skupu aktywów sektora przedsiębiorstw (CSPP),
 1 731 031 mln euro – w ramach skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor
publiczny (PSPP),
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 24 586 mln euro – w ramach programu skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABSPP),

 229 979 mln euro – w ramach trzeciego programu skupu obligacji zabezpieczonych (CBPP3).
4.4. Nowi członkowie platformy T2S – pomyślne zakończenie ostatniej fali
migracji
EBC poinformował 19 września br. że Estonia, Hiszpania, Litwa oraz Łotwa z powodzeniem przyłączyły się do platformy rozrachunku papierów wartościowych Eurosystemu TARGET2-Securities
(T2S). W rezultacie jednolita europejska platforma rozrachunku papierów wartościowych stała się
w pełni operacyjna. Około 20 centralnych depozytów papierów wartościowych (CDPW) reprezentujących 20 rynków europejskich jest aktualnie powiązanych z platformą T2S i może korzystać z
jej zaawansowanych funkcji. Obecnie T2S realizuje transakcje papierami wartościowymi wyłącznie
w euro. T2S została zaprojektowana jednak jako platforma wielowalutowa i do końca 2018 r. możliwe będzie dokonywanie rozliczeń również w koronie duńskiej. Platforma T2S ma charakter
otwarty, co oznacza, że mogą do niej dołączyć zainteresowane CDPW.
T2S to europejski mechanizm rozrachunku papierów wartościowych, który oferuje scentralizowany rozrachunek w pieniądzu banku centralnego na europejskich rynkach papierów wartościowych według zasady DvP (delivery versus payment), ktora oznacza jednoczesną dostawę instrumentów finansowych za płatność. T2S usunął bariery i wyeliminował różnice pomiędzy rozrachunkami krajowymi i transgranicznymi, oferując rozwiązania infrastrukturalne jednolitego rynku.
Umożliwił uczestnikom rynku optymalizację zarządzania płynnością i zabezpieczeniami, a także
zaoferował CDPW zharmonizowane przepisy dotyczące transakcji krajowych i transgranicznych.

4.5. Zmiany w zakresie stóp procentowych EBC
EBC ogłosił 21 września br. swoją decyzję o utworzeniu nowej niezabezpieczonej stopy procentowej typu overnight. Stopa ma na celu uzupełnienie obecnie funkcjonujących benchmarków opracowywanych przez sektor prywatny oraz służyć jako ochronna stopa referencyjna. Pierwsze techniczne informacje na jej temat zostaną upublicznione w 2018 r. Wtedy też zostaną otwarte konsultacje publiczne. Cały projekt ma być sfinalizowany przed 2020 r.
W dniu 21 września br. zostało wydane wspólne oświadczenie belgijskiego Urzędu Nadzoru
Usług Finansowych i Rynku Finansowego (Financial Services and Markets Authority, FSMA),
ESMA, KE i EBC. Ogłoszono powstanie nowej grupy roboczej, której zadaniem ma być zidentyfikowanie i wprowadzenie nowej stopy procentowej typu overnight nieobciążonej ryzykiem dla
strefy euro. Miałaby ona być alternatywą dla obecnie funkcjonujących stóp rynkowych (benchmarków) takich jak np. EONIA, używanych m.in. do wyceny instrumentów finansowych.
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Obie propozycje – zarówno EBC jak i wspólna propozycja FSMA, ESMA, KE i EBC – są zgodne
z rekomendacją Rady Stabilności Finansowej.

4.6. Konsultacje dotyczące oceny wniosków o udzielenie koncesji bankowej oraz
licencji dla instytucji kredytowych działających w ramach FinTech
EBC rozpoczął konsultacje3 w sprawie (i) oceny ogólnego procesu oraz wymagań dotyczących
ubiegania się o koncesję bankową, oraz (ii) licencji bankowych dla instytucji działających w sektorze FinTech. Komentarze można zgłaszać za pośrednictwem odpowiednich formularzy umieszczonych na stronie internetowej EBC do 2 listopada br. EBC przewiduje również publiczne wysłuchanie, które odbędzie się 26 października w siedzibie banku we Frankfurcie nad Menem. Po zakończeniu procesu konsultacji EBC opublikuje komentarze oraz sprawozdanie.

4.7. Opinie EBC na temat projektów krajowych i unijnych regulacji w zakresie
bankowości centralnej i rynków finansowych
W ramach konsultacji projektów krajowych oraz unijnych aktów prawnych EBC opublikował
w sierpniu i we wrześniu następujące opinie:
 do bułgarskiej ustawy w sprawie dostępu do centralnego rejestru kredytowego i rejestru rachunków bankowych (CON/2017/28),
 do szwedzkiej ustawy w sprawie dodatkowych wymogów dotyczących amortyzacji kredytów hipotecznych (CON/2017/29),
 do chorwackiego projektu decyzji dotyczącej implementacji polityki pieniężnej prowadzonej
przez Hrvatska narodna banka (CON/2017/30),
 do słoweńskiej ustawy w sprawie infrastruktury krytycznej (CON/2017/31),
 do cypryjskiej ustawy w sprawie wyznaczenia Central Bank of Cyprus jako organu ds. informacji oraz zastrzeżenia odpowiedniego wyjątku od wymogu zachowania tajemnicy bankowej (CON/2017/32),
 do

austriackiej

ustawy

w

sprawie

przekazywania

danych

dotyczących

kredy-

tów (CON/2017/33),
 do belgijskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique w odniesieniu do liczby dyrektorów zasiadających w jego zarządzie (CON/2017/34),
 do austriackiej ustawy w sprawie zmian zasad dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym (CON/2017/35),
 do słowackiej ustawy w sprawie przepisów dotyczących zabezpieczonych obligacji, sprawozdawczości w zakresie danych kredytowych, uprawnień i narzędzi makroostrożnościowych
oraz wspólnych procedur Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (CON/2017/36),

3

Konsultacje w sektorze FinTech przeprowadził też Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Więcej na ten temat w pkt 6.2.
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do Zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie sposobu przeprowadzania rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych (CON/2017/37).
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5. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego
5.1. Raport w sprawie uregulowań w zakresie działań naprawczych oraz
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla sektora ubezpieczeń w UE
W opublikowanym 17 sierpnia 2017 r. raporcie Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego wskazała na potrzebę wprowadzenia uregulowań dotyczących działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (resolution) dla sektora ubezpieczeń w UE. Zdaniem ESRB
w przypadku upadku jednego lub kilku dużych zakładów ubezpieczeń standardowa procedura
upadłości może nie zapewniać ochrony ubezpieczonych, stabilności finansowej z zapewnieniem
ciągłości funkcji krytycznych ani ochrony przed zarażeniem innych sektorów systemu finansowego. W raporcie podkreślono także, że mimo iż sektor ubezpieczeń w UE charakteryzuje się
większą liczbą operacji transgranicznych niż sektor bankowy, to jednak krajowe uregulowania dotyczące działań naprawczych i resolution oraz ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych są
zróżnicowane i nie biorą pod uwagę rozwiązań transgranicznych przy stosowaniu narzędzi resolution.
W raporcie wskazano na potrzebę harmonizacji finansowania procesu resolution np. przez utworzenie funduszu resolution lub rozszerzenie kompetencji ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych (Insurance Guarantee Schemes, IGSs). Wśród potencjalnych narzędzi resolution dla sektora
ubezpieczeń wymieniono m.in.: likwidację i wygaszanie działalności (zaprzestanie zawierania nowych polis), transfer portfela ubezpieczeń, wydzielenie aktywów lub zobowiązań, utworzenie instytucji pomostowej oraz umorzenie i konwersję długu (bail-in).
W raporcie podkreślono, że straty powstałe w wyniku upadłości zakładu ubezpieczeń powinny
zostać poniesione w pierwszej kolejności przez wierzycieli innych niż osoby ubezpieczone. Wymagałoby to jednak zmian w istniejącym modelu działalności zakładów ubezpieczeń, a także mogłoby zwiększyć wzajemne powiązania w systemie finansowym. Zaznaczono także, że posiadacze
polis powinni pokryć ewentualne straty w ostatniej kolejności. W takiej sytuacji ewentualna strata
ubezpieczonych mogłaby być potencjalnie skompensowana przez IGSs.

5.2. Raport dotyczący stóp procentowych wolnych od ryzyka i ich skutków
makroostrożnościowych
ESRB opublikowała 17 sierpnia br. raport, zgodnie z którym poziom stóp procentowych wolnych
od ryzyka stosowanych do dyskontowania zobowiązań zakładów ubezpieczeń w ramach dyrektywy Solvency II4 jest obecnie zbyt wysoki w porównaniu ze stopami rynkowymi. Na zbyt wysokim
poziomie przyjmowana jest w szczególności ostateczna stopa forward (Ultimate Forward Rate, UFR),

4

Dyrektywa PE i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II)
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służąca do dyskontowania długoterminowych zobowiązań emerytalnych, dla których nie jest obserwowana stopa rynkowa lub rynek dla tej stopy jest wysoce niepłynny.
Stosowanie zbyt wysokich stóp dyskonta może przyczyniać się do zaniżania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (szczególnie długoterminowych) i w przyszłości negatywnie wpływać
na pozycję kapitałową zakładów ubezpieczeń. Podważa to ponadto stabilność modelu biznesowego ubezpieczycieli oraz zmniejsza skuteczność zarządzania ryzykiem stopy procentowej.
Sprzyja też oferowaniu produktów ubezpieczeniowych z wysokimi stopami zwrotu, które mogą
być nieosiągalne w obecnym otoczeniu niskich stóp procentowych.
ESRB zaproponowała w raporcie rozwiązania prowadzące do zbliżenia krzywej dochodowości
stosowanej do dyskontowania długoterminowych zobowiązań zakładów ubezpieczeń do rynkowej krzywej stóp procentowych dla waluty euro. Rozwiązania te obejmują: i) wydłużenie terminu
zapadalności dla stopy wolnej od ryzyka, przy którym rynek jest płynny (tzw. Last Liquid Point,
LLP) z 20 do 30 lat; ii) wydłużenie okresu konwergencji od LLP do UFR z 40 do 100 lat oraz iii) częściowe uwzględnienie w ekstrapolowanej części krzywej dochodowości danych rynkowych dla
różnych terminów zapadalności.

5.3. Opinia w sprawie planów zastosowania przez władze fińskie instrumentu
makroostrożnościowego zgodnie z art. 458 rozporządzenia ws. wymogów
kapitałowych
ESRB opublikowała 30 sierpnia br. opinię w sprawie planów wprowadzenia przez władze fińskie
instrumentu makroostrożnościowego zgodnie z trybem przewidzianym w art. 458 rozporządzenia
ws. wymogów kapitałowych (CRR). ESRB została poinformowana o tych planach 27 czerwca br.,
a Rada Generalna przyjęła opinię 19 lipca br. – przepisy CRR nakładają na ESRB obowiązek wydania opinii w ciągu miesiąca od dnia otrzymania notyfikacji. Opinię był zobowiązany przedstawić również Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA), opublikował ją 1 sierpnia br.5
Fińska Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o wprowadzeniu, zgodnie z art. 458 CRR,
minimalnej średniej wagi ryzyka w wysokości 15% dla ekspozycji detalicznych zabezpieczonych
hipotecznie na nieruchomościach mieszkaniowych zlokalizowanych w Finlandii. Wymóg ten
miałby obowiązywać, na poziomie skonsolidowanym, banki stosujące metodę wewnętrznych ratingów. Podjęte działanie wynika z wyjątkowo wysokiego i rosnącego poziomu zadłużenia fińskich gospodarstw domowych (wskaźnik ich zadłużenia do PKB wynosi 68%, podczas gdy w UE
średnio jest to 56%, natomiast wskaźnik zadłużenia do dochodu wynosi 127% i wzrósł znacząco
od 2000 r., kiedy był na poziomie 67,5%). Na ryzyko na rynku nieruchomości mieszkaniowych w

5

Więcej na temat opinii EBA w pkt 6.1.
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Finlandii ESRB zwracała uwagę w swoim ostrzeżeniu przyjętym we wrześniu 2016 r.
(ESRB/2016/08)6.
W swojej opinii ESRB przyznała, że istnieją podstawy do zastosowania notyfikowanego instrumentu, gdyż występujące zmiany natężenia ryzyka systemowego mogą stanowić zagrożenie dla
stabilności krajowego systemu finansowego. Działanie to nie powinno mieć negatywnego wpływu
na systemy finansowe innych państw członkowskich ani UE jako całości oraz nie powinno zaburzać funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. W ocenie ESRB inne narzędzia dostępne w ramach
pakietu w sprawie wymogów kapitałowych CRDIV/CRR mogłyby nie być odpowiednie i wystarczające do zmniejszenia zidentyfikowanego ryzyka. Wraz z opinią opublikowano notę przedstawiającą uzasadnienie przyjętej opinii.

5.4. Posiedzenie Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego
Podczas posiedzenia Rady Generalnej ESRB, które odbyło się 21 września 2017 r., omówiono czynniki ryzyka dla stabilności finansowej w UE. Jako główne zagrożenie wskazano ryzyko przeszacowania premii za ryzyko na globalnych rynkach finansowych. Pomimo korzystnych perspektyw
ożywienia gospodarczego, niepewność geopolityczna, zarówno w Europie jak i na świecie, powoduje utrzymywanie się ryzyka zdarzeń skrajnych na podwyższonym poziomie. Zauważono, że
ewentualny wzrost premii za ryzyko oraz wynikający z niego wzrost rentowności mogą mieć
wpływ na zdolność do obsługi zadłużenia przez rządy oraz podmioty sektora prywatnego w niektórych państwach członkowskich UE. Przedmiotem dyskusji były również czynniki ryzyka na
rynku nieruchomości komercyjnych w UE. ESRB opublikowała także dwudziestą pierwszą edycję
risk dashboard. Przedstawia ona zestawienie wskaźników ilościowych i jakościowych ilustrujących
sytuację systemu finansowego w UE.

Rada Generalna ESRB omówiła najważniejsze czynniki ryzyka dla stabilności
finansowej w UE, jako główny wskazując zmianę wyceny premii za ryzyko na
globalnych rynkach finansowych. Przedmiotem dyskusji były również czynniki
ryzyka na rynku nieruchomości komercyjnych w UE oraz analizy dotyczące rynku
instrumentów pochodnych w UE.

Rada Generalna omówiła również wnioski z artykułów naukowych przygotowanych na podstawie danych raportowanych zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrumentów pochodnych
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (European Market Infrastructure Regulation, EMIR). Rozporządzenie to nakłada na

6

Więcej na temat ostrzeżeń ESRB w sprawie ryzyk związanych z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych w „Przeglądzie Spraw
Europejskich” z listopada 2016 r.
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kontrahentów mających siedzibę w UE obowiązek zgłaszania do repozytoriów transakcji szczegółowych informacji na temat zawieranych przez nich transakcji instrumentami pochodnymi. Z kolei
EMIR przyznaje prawo dostępu do danych obejmujących wszystkie państwa UE wyłącznie ESRB
oraz ESMA. Zaperezentowane artykuły naukowe zawierały analizę rynku instrumentów pochodnych w UE. W trakcie dyskusji podkreślono konieczność kontynuowania prac nad poprawą jakości
danych oraz zrozumieniem funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych, w celu umożliwienia identyfikacji potencjalnych źródeł ryzyka systemowego. Doradczy Komitet Naukowy ESRB
podejmie decyzję o ewentualnej publikacji omówionych artykułów jako zeszytów naukowych
ESRB (ESRB Working Papers).
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6. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
6.1. Opinia w sprawie planów zastosowania przez władze fińskie instrumentu
makroostrożnościowego zgodnie z art. 458 rozporządzenia ws. wymogów
kapitałowych
EBA opublikował 1 sierpnia 2017 r. opinię w sprawie planów zastosowania przez władze fińskie
instrumentu makroostrożnościowego zgodnie z trybem przewidzianym w art. 458 CRR7. Zgodnie
z tym rozporządzeniem EBA ma obowiązek przedstawić swoją opinię w ciągu miesiąca od otrzymania notyfikacji.
Biorąc pod uwagę informacje przedstawione przez władze fińskie oraz ostrzeżenie ESRB w sprawie czynników ryzyka w sektorze nieruchomości mieszkaniowych, EBA potwierdza istnienie w
Finlandii ryzyka makroostrożnościowego związanego z mieszkaniowymi kredytami hipotecznymi oraz zadłużeniem gospodarstw domowych z tego tytułu. EBA nie zgłasza sprzeciwu co do
planowanego wprowadzenia minimalnej średniej wagi ryzyka. Przedstawia jednak swoje wątpliwości co do tego, czy inne działania makroostrożnościowe (takie jak: przegląd metod wewnętrznych stosowanych przez banki, ustanowienie narzutu na wagi ryzyka, nałożenie specyficznego
dla instytucji bufora ryzyka systemowego) nie byłyby tak samo lub bardziej skuteczne w ograniczaniu zidentyfikowanego ryzyka.

6.2. Konsultacje w sprawie FinTech
W opublikowanym 4 sierpnia br. dokumencie konsultacyjnym EBA przedstawił8 wyniki badania
sektora FinTech9 oraz propozycje zakresu przyszłych prac EBA w tym zakresie. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 6 listopada br.
Dokument powstał na podstawie wyników badania ankietowego skierowanego do krajowych organów nadzoru. EBA otrzymał odpowiedzi z 24 państw europejskich, zawierające szczegółowe
informacje na temat 282 firm sektora FinTech. Firmy te zostały sklasyfikowane według czterech
kategorii świadczonych usług finansowych:
 usługi kredytowe, depozytowe i w zakresie pozyskiwania kapitału,
Więcej na temat planowanego instrumentu w pkt 5.3.
We wrześniu EBC otworzył konsultacje dotyczące oceny wniosków o udzielenie koncesji bankowej oraz licencji dla instytucji
kredytowych działających w ramach FinTech. Więcej na ten temat w pkt 4.6.
9 Na potrzeby badania zastosowano definicję FinTech wykorzystywaną przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, zgodnie
z którą FinTech to: innowacje finansowe wykorzystujące nowoczesne technologie, które to innowacje mogą doprowadzić do powstania
nowych modeli biznesowych, zastosowań, procesów i produktów mających istotny wpływ na rynki i instytucje finansowe oraz świadczenie
usług finansowych.
7
8
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 dokonywanie płatności, rozliczeń i rozrachunków,
 usługi inwestycyjne i z zakresu zarządzania aktywami inwestycyjnymi,
 pozostałe usługi finansowe.
Badanie pozwoliło na określenie obszarów aktywności firm FinTech oraz wskazanie na podstawowe korzyści oraz obszary ryzyka związane z wykorzystywaniem rozwiązań technologicznych
w usługach finansowych. W ocenie EBA obecny wzrost roli i znaczenia FinTech może mieć istotny
wpływ na przyszłą architekturę systemu finansowego oraz przyczynić się do zmiany zakresu oraz
celów działalności organów regulacyjnych i nadzorczych.
Dalsze, szczegółowe analizy EBA dotyczące funkcjonowania FinTech na rynku usług finansowych
mają koncentrować się na następujących kwestiach:
 wydawanie zezwoleń na świadczenie usług i rejestracja podmiotów sektora FinTech,
 wykorzystanie tzw. piaskownicy regulacyjnej10 do wspomagania rozwoju sektora FinTech,
 ocena wpływu FinTech na ryzyko, modele biznesowe oraz decyzje podejmowane przez instytucje kredytowe, pieniądza elektronicznego oraz płatnicze,
 ochrona konsumentów,
 ocena wpływu FinTech na procedury resolution instytucji kredytowych,
 ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające z wykorzystania FinTech.

6.3. Standardy techniczne dotyczące raportowania MREL przez organy resolution
EBA opublikował 5 września br. końcowy projekt standardów technicznych w zakresie wzorów,
formularzy i procedur, które organy resolution powinny stosować w procesie informowania EBA o
poziomie wyznaczonego dla nadzorowanych przez nie instytucji wskaźnika minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (minimum requirement for own
funds and eligible liabilities, MREL). Wprowadzenie jednolitych standardów ma umożliwić EBA monitorowanie spójności stosowania MREL w poszczególnych państwach UE oraz porównywanie
podobnych instytucji w różnych krajach.
Zgodnie z wprowadzanymi standardami technicznymi, organy resolution będą informować EBA
zarówno o wielkości wskaźnika MREL, jak i poszczególnych jego części składowych, zgodnie z regulacyjnymi standardami technicznymi dotyczącymi wyznaczania MREL. Informacje o wskaźniku MREL organy resolution powinny przekazać do EBA bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy
organ resolution nie będzie stosował metodologii MREL (np. uwzględni zobowiązania, które w ca-

10

Piaskownica regulacyjna (regulatory sandbox) polega na wydzieleniu bezpiecznego środowiska prawnego i organizacyjnego,
w którym uczestnicy rynku mogą tworzyć, oferować i testować nowe usługi finansowe, po uzyskaniu ograniczonego zezwolenia na prowadzenie działalności normalnie podlegającej licencjonowaniu oraz przy ograniczonych wymogach regulacyjnych.
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łości lub części będą wyłączone spod umorzenia lub konwersji długu (bail-in)), będzie zobowiązany uzasadnić swoje stanowisko. Ponadto, zgodnie ze standardami możliwe ma być stosowanie
uproszczonego raportowania w przypadku instytucji, dla których podstawową strategią postępowania będzie likwidacja.
Projekt standardów technicznych powstał na podstawie artykułu 45 dyrektywy ustanawiającej
ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD), który zobowiązuje EBA do opracowania wzorów, formularzy i procedur do przekazywania informacji w zakresie MREL przez
organy resolution do EBA. Należy dodać, że opracowany projekt dotyczy jedynie raportowania
organów resolution do EBA i nie dotyczy raportowania instytucji objętych nadzorem do organów
resolution.

6.4. Raport na temat wpływu Bazylei III i CRDIV/CRR na sektor bankowy
W opublikowanym 12 września br. raporcie przedstawiono analizy dotyczące wpływu wdrażania
postanowień Bazylei III oraz pakietu w sprawie wymogów kapitałowych (CRDIV/CRR) na sektor
bankowy. Jest to dwunasta edycja raportu publikowanego przez EBA dwa razy do roku. Raporty
te prezentują zagregowane dane na temat wskaźników kapitałowych, dźwigni i płynności wybranych banków w UE przy założeniu pełnej implementacji przepisów CRDIV/CRR lub Bazylei III w
momencie analizy. Następnie są one porównywane z wartościami obliczonymi zgodnie z wymogami obowiązującymi w badanym okresie. Najnowszy raport bazuje na danych na koniec grudnia
2016 r., obejmujących 164 banki z 18 krajów UE oraz Norwegii (w tym 5 banków z Polski).
Badanie wykazało dalszą poprawę pozycji kapitałowej banków. Przy założeniu pełnej implementacji CRDIV i CRR średnia wartość wskaźnika kapitału podstawowego Tier 1 (Common Equity Tier
1 capital ratio, CET1) dla wszystkich badanych banków wynosiłaby 13,4%, podczas gdy na koniec
czerwca 2016 r. było to 12,8%. Z kolei zgodnie z obowiązującymi przepisami wskaźnik ten kształtowałby się na poziomie 14%. Łączna wartość niedoboru kapitału podstawowego dla wskaźnika
CET1, przy założeniu pełnej implementacji, wynosi 1,7 mld euro. Poprawie uległ również wskaźnik dźwigni. Jego średnia wartość dla badanej grupy banków wynosiłaby 5% przy założeniu pełnej
implementacji (w czerwcu 2016 r. było to 4,7%) oraz 5,3% według obecnie obowiązujących przepisów.
EBA bada również wskaźniki płynności. Na koniec 2016 r. średni wskaźnik pokrycia płynności
(Liquidity Coverage Ratio, LCR) wynosiłby 139,5%, co oznacza wzrost w porównaniu z wartością
133,7% na koniec czerwca 2016 r. Prawie wszystkie badane banki wykazywałyby LCR powyżej
wymaganego od stycznia 2018 r. poziomu 100%. W przypadku jedynego banku niespełniającego
tego wymogu niedobór płynnych aktywów wysokiej jakości wynosiłby 100 mln euro. Z kolei średnia wartość wskaźnika stabilnego finansowania (Net Stable Funding Ratio, NSFR) wynosiłaby 112%
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(na koniec czerwca było to 107,8%). Około 87,5% badanych banków spełnia NSFR na docelowym
poziomie 100%. W przypadku pozostałych – konieczne jest uzupełnienie stabilnych aktywów o
łącznej wartości 116,1 mld euro.
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7. Inne
7.1. Przebieg negocjacji pomiędzy UE a Wielką Brytanią dotyczących brexitu
W dniach 15–21 sierpnia 2017 r. rząd brytyjski opublikował 7 dokumentów zawierających stanowiska negocjacyjne Wielkiej Brytanii w zakresie: przyszłych uzgodnień celnych pomiędzy Wielką
Brytanią a UE; relacji pomiędzy Wielką Brytanią i Irlandią oraz procesu pokojowego w Irlandii
Północnej; ciągłości w zakresie dostępności towarów w UE i Wielkiej Brytanii po brexicie; poufności i dostępu do dokumentów; współpracy sądowej w sprawach cywilnych; egzekwowania przyszłych umów Wielkiej Brytanii z UE i rozstrzygania sporów; wymiany i ochrony danych osobowych.
W dniach 28–31 sierpnia br. odbyła się trzecia runda negocjacyjna. Kontynuowano prace nad głównymi kwestiami istotnymi dla uporządkowanego wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, tj. prawami
obywateli, rozliczeniem finansowym, kwestiami dotyczącymi Irlandii i ogólnego zarządzania
umową o wyjściu z UE. Zaktualizowano wspólną notę techniczną dotyczącą praw obywateli (była
ona także publikowana po drugiej rundzie negocjacyjnej11). Omawiano też inne zagadnienia dotyczące brexitu, tj: współpracę w zakresie materiałów nuklearnych, dostępność towarów wprowadzonych do obrotu, kontynuację trwających procedur unijnych po brexicie oraz przyszłą współpracę sądową w kwestiach cywilnych i karnych.
Między trzecią a czwartą rundą negocjacji Wielka Brytania opublikowała swoje stanowiska dotyczące: przyszłej współpracy pomiędzy Wielką Brytanią i UE po brexicie w zakresie nauki i innowacji; współpracy po brexicie w zakresie polityki zagranicznej, obrony i rozwoju; przyszłej współpracy w zakresie bezpieczeństwa, egzekwowania prawa i wymiaru sprawiedliwości w sprawach
karnych. Strona unijna natomiast opublikowała 5 dokumentów negocjacyjnych, dotyczących: zamówień publicznych toczących się w momencie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE; ochrony praw własności intelektualnej po brexicie; wykorzystania danych i ochrony informacji uzyskanych lub przetworzonych przed datą wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE; kwestii celnych umożliwiających uporządkowane wyjście Wielkiej Brytanii z UE; dialogu dotyczącego Irlandii/Irlandii Północnej.
W dniach 25-28 września br. odbyła się czwarta runda negocjacji, w trakcie której poczyniono postępy w kwestii uzgodnień dotyczących praw obywateli. Opublikowano kolejną aktualizację noty
technicznej przedstawiającej stanowiska obu stron w tym zakresie. Kwestie, które pozostają nieuzgodnione to: rola Trybunału Sprawiedliwości UE po brexicie; możliwość eksportu świadczeń socjalnych12 (takich jak: świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa, inwalidztwa, z tytułu wypadku przy pracy, dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalne, rodzinne); prawo pobytu
11
12

Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z lipca 2017 r.
Eksport świadczeń socjalnych oznacza ich wypłacanie osobie uprawnionej do ich otrzymywania w danym kraju
także po opuszczeniu przez nią terytorium tego kraju.
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przyszłych członków rodzin imigrantów z UE (27) w Wielkiej Brytanii (i imigrantów z Wielkiej
Brytanii w UE (27)), którzy mieliby dołączyć do nich po dacie granicznej (cut-off date13) oraz uproszczenia administracyjne.
Postępy odnotowano także w obszarze przyszłych stosunków Wielkiej Brytanii z Irlandią (m.in.
rozpoczęto opracowywanie zasad dotyczących utrzymania wspólnego obszaru podróżowania pomiędzy Irlandią i Wielką Brytanią).
W zakresie rozliczenia finansowego, strona brytyjska dała do zrozumienia, że Wielka Brytania nie
zamierza dokonywać płatności do unijnego budżetu po 2020 r.14
Kolejna runda negocjacji planowana jest na 9–12 października br.

Wielka Brytania proponuje ustanowić datę graniczną pomiędzy momentem uruchomienia art. 50 Traktatu o Unii
Europejskiej (29 marca 2017 r.) a datą wyjścia z UE (prawdopodobnie 29 marca 2019 r.), UE stoi natomiast na
stanowisku, że datą graniczną powinna być data wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.
14 Tymczasem większość zobowiązań budżetowych w ramach obecnej perspektywy finansowej UE może być spłacana do 2023 r. – zgodnie z tzw. zasadą N+3. Wielka Brytania nie zamierza zatem uczestniczyć w części płatności
w ramach perspektywy finansowej 2013–2020.
13
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Zapowiedzi wydarzeń w październiku 2017 r.
Data

Wydarzenie

2–5 października

sesja plenarna PE

4 października

posiedzenie Rady Prezesów EBC bez decyzji w sprawie
polityki pieniężnej

10 października

posiedzenie Rady Ecofin

19–20 października

posiedzenie Rady Europejskiej

23–26 października

sesja plenarna PE

26 października

posiedzenie Rady Prezesów EBC z decyzją w sprawie
polityki pieniężnej

24–25 października

Posiedzenie Rady Organów Nadzoru EBA
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Wykaz skrótów

ABSPP

asset-backed securities purchase programme, program Europejskiego
Banku Centralnego skupu papierów wartościowych zabezpieczonych
aktywami

APP

asset purchase programme, program skupu aktywów

BRRD

Bank Recovery and Resolution Directive, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na
potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych
i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG
i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE,
2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE,
2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012

CBD

Consolidated Banking Data, skonsolidowane dane bankowe

CBPP3

covered bond purchase programme 3, trzeci program Europejskiego Banku
Centralnego skupu obligacji zabezpieczonych

CDPW

centralne depozyty papierów wartościowych

CET1

common equity Tier 1 capital ratio, wskaźnik kapitału podstawowego
Tier 1

CRDIV

CRR

CSPP

Capital Requirements Directive IV, dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru
ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy
2006/48/WE oraz 2006/49/WE
Capital Requirements Regulation, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012
corporate sector purchase programme, program skupu aktywów sektora
przedsiębiorstw
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DvP

delivery versus payment, zasada jednoczesnej dostawy instrumentów finansowych za płatność

EBA

European Banking Authority, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

EBC

Europejski Bank Centralny

EIOPA

EMIR

European Insurance and Occupational Pensions Authority, Europejski
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
European Market Infrastructure Regulation, rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji

EONIA

Euro Overnight Index Average, referencyjna stopa międzybankowych
operacji depozytowych typu O/N na rynku pieniężnym strefy euro

ESAs

European Supervisory Authorities, Europejskie Urzędy Nadzoru

ESMA

European Securities and Markets Authority, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

ESRB

European Systemic Risk Board, Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

FinTech

Financial Technology, innowacje finansowe wykorzystujące nowoczesne
technologie

FSMA

Financial Services and Markets Authority, Urząd Nadzoru Usług Finansowych i Rynku Finansowego

IGSs

Insurance Guarantee Schemes, ubezpieczeniowe systemy gwarancyjne

KE

Komisja Europejska

LCR

Liquidity Coverage Ratio, średni wskaźnik pokrycia płynności
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LLP

MiFID II

MiFIR

Last Liquid Point, najdłuższy płynny termin zapadalności
Markets in Financial Instruments Directive II, Dyrektywa Parlementu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę
2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE
Markets in Financial Instruments Regulation, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012

MREL

minimum requirement for own funds and eligible liabilities, minimalny wymóg w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanynych

NSFR

Net Stable Funding Ratio, wskaźnik stabilnego finansowania długoterminowego

PE

Parlament Europejski

PSPP

public sector purchase programme, program Europejskiego Banku Centralnego skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny

PKB

produkt krajowy brutto

SSM

Single Supervisory Mechanism, jednolity mechanizm nadzorczy

T2S

platforma rozrachunku papierów wartościowych Eurosystemu TARGET2-Securities

UE

Unia Europejska

UFR

Ultimate Forward Rate, ostateczna stopa forward służąca do dyskontowania długoterminowych zobowiązań emerytalnych, dla których nie
jest obserwowana stopa rynkowa lub rynek dla tej stopy jest wysoce
niepłynny
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