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Główne informacje dotyczące wytycznych EBC

Kontekst

Podstawa prawna

Instytucje

Harmonogram 

Wymogi

Wytyczne EBC są realizacją przyjętego przez Komisję Europejską Planu działania: 
finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Guide on climate-related and environmental risks. Supervisory expectations relating to risk
management and disclosure – ECB, maj 2020.

Wytyczne dotyczą bezpośrednio istotnych instytucji nadzorowanych bezpośrednio przez EBC. 
EBC rekomenduje jednak, aby właściwe organy krajowe wdrożyły wytyczne w sposób 
proporcjonalny do profilu ryzyka i modelu biznesowego.

Wytyczne będą obowiązywać od daty publikacji. Od końca 2020 roku instytucje powinny 
informować EBC o wszelkich odstępstwach stosowanych praktyk od oczekiwań nadzorczych.

Mimo iż nie są na razie wiążącymi wymogami, od końca tego roku instytucje finansowe będą 
musiały tłumaczyć brak zgodności z wytycznymi w myśl zasady comply or explain.
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Oczekiwania nadzorcze dotyczą 4 aspektów związanych z ryzykiem klimatu

• Instytucje powinny zrozumieć wpływ ryzyka klimatu i zagrożeń środowiskowych na otoczenie biznesowe w którym działają, w perspektywie krótko-, średnio-
i długoterminowej, aby być w stanie podejmować strategiczne i biznesowe decyzje w oparciu o odpowiednie informacje.

• Instytucje powinny uwzględniać ryzyko klimatu i zagrożenia środowiskowe jako czynniki wpływające na istniejące już kategorie ryzyka w systemach zarządzania 
ryzykiem, celem ich zarządzania i monitorowania w długim horyzoncie czasowym oraz regularnego przeglądu. Oczekuje się, że instytucje będą identyfikować 
i kwantyfikować te ryzyka w ramach procesu zapewniania adekwatności kapitałowej.

• W ramach zarządzania ryzykiem kredytowym, instytucje powinny uwzględniać ryzyko klimatu i zagrożenia środowiskowe na wszystkich etapach procesu 
kredytowego oraz będą monitorować to ryzyko w swoich portfelach.

• Zachęca się instytucje do stałego monitorowania wpływu czynników klimatycznych i środowiskowych na ich ekspozycje na ryzyka rynkowego i przyszłe inwestycje, 
oraz do opracowania scenariuszy stress-testów uwzględniających ryzyko klimatu i zagrożenia środowiskowe.
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Ocena wpływu ryzyka klimatu

• Instytucje powinny uwzględnić ryzyko klimatu i zagrożenia środowiskowe podczas określania swojego apetytu na ryzyko.

• Instytucje powinny przypisać odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem klimatu i zagrożeniami środowiskowymi w swoich strukturach organizacyjnych, zgodnie 
z modelem trzech linii obrony.

• Instytucje powinny analizować w jaki sposób zdarzenia związane z klimatem mogą mieć negatywny wpływ na ciągłość biznesową oraz w jakim zakresie specyfika 
działalności instytucji może powodować zwiększenie ryzyka utraty reputacji i / lub odpowiedzialności instytucji.

• Instytucje posiadające materialną ekspozycję na ryzyko klimatu i zagrożenia środowiskowe powinny oceniać adekwatność obecnych stress-testów, 
celem uwzględnienia ryzyka klimatu w scenariuszach testowych.

• Instytucje powinny oceniać czy ryzyko klimatu i zagrożenia środowiskowe mogą spowodować odpływy pieniężne lub wyczerpanie buforów płynności, a jeśli tak, 
to uwzględnią te czynniki w zarządzaniu ryzykiem płynności i kalibracji bufora płynności.
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Uwzględnienie ryzyka klimatu w ramach wdrożonych ram zarządzania ryzykiem
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Oczekiwania nadzorcze dotyczą 4 aspektów związanych z ryzykiem klimatu

• Na potrzeby wewnętrzne instytucje powinny raportować zagregowane dane odzwierciedlające ich ekspozycję na ryzyko klimatu i zagrożenia środowiskowe, 
celem umożliwienia organowi zarządzającemu podejmowania decyzji w oparciu o odpowiednie informacje.

• Na potrzeby ujawnień instytucje powinny publikować istotne informacje i KPI związane z ryzykiem klimatu i zagrożeniami środowiskowymi które uznają 
za materialne, co najmniej zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania 
informacji związanych z klimatem” (2019/C 209/01).
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Raportowanie związane z ryzykiem klimatu

• Podczas określania i wdrażania strategii biznesowej, instytucje powinny uwzględniać ryzyko klimatu i zagrożenia środowiskowe, mające istotny wpływ na ich 
otoczenie biznesowe w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Uwzględnienie ryzyka klimatu w strategii
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