30.8.2016

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

L 233/1

II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1434
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/63 uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do składek ex ante wnoszonych na
rzecz mechanizmów finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającą ramy na
potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającą 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 (1),
w szczególności jej art. 103 ust. 7 i 8,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

We wszystkich wersjach językowych występują pewne błędy w art. 5 ust. 1 lit. f), art. 5 ust. 3, art. 6 ust. 9,
art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 20 ust. 1 i 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/63 (2).

(2)

Art. 5 ust. 1 lit. f) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/63 omyłkowo zawiera słowo „pierwotny”, co
ogranicza zakres wyłączenia dotyczącego zobowiązań banków rozwoju. Cel polityczny stałby się jaśniejszy, gdyby
skreślić słowo „pierwotny”.

(3)

W art. 5 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/63 należy zaktualizować odniesienie do art. 429 ust. 6
i 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (3), aby uwzględnić zmiany wprowadzone
rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/62 (4). Odniesienie to należy zastąpić odniesieniem do
art. 429, 429a i 429b rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

(4)

W art. 14 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/63 należy doprecyzować, że dotyczy on ostatniego
zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego dostępnego najpóźniej w dniu 31 grudnia roku poprzedza
jącego okres składkowy, nie zaś przed dniem 31 grudnia.

(5)

Art. 20 ust. 1 zawiera błąd drukarski. Termin określony w tym przepisie należy dostosować do terminu
określonego w ust. 4 tego artykułu i zastąpić terminem 1 września 2015 r.

(1) Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190.
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/63 z dnia 21 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do składek ex ante wnoszonych na rzecz mechanizmów finansowania restrukturyzacji i uporząd
kowanej likwidacji (Dz.U. L 11 z 17.1.2015, s. 44).
(3) 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 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).
(4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/62 z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni (Dz.U. L 11 z 17.1.2015, s. 37).
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(6)

Art. 20 ust. 5 należy dostosować do art. 8 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2015/81 (1), aby
zapewnić spójność na rynku wewnętrznym i spójność prawa Unii. Cel polityczny został odzwierciedlony
w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/81, lecz omyłkowo nie uwzględniono go w art. 20 ust. 5 rozporzą
dzenia delegowanego (UE) 2015/63.

(7)

W niemieckiej wersji językowej występują dodatkowe błędy w art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/63.

(8)

Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie delegowane (UE) 2015/63.

(9)

Błędy w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/63 wymagają sprostowania, aby zapewnić równe warunki
działania na rynku wewnętrznym. Z tego względu niniejsze rozporządzenie w sprawie sprostowania powinno
mieć zastosowanie z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2015 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 2015/63 wprowadza się następujące sprostowania:
1) art. 5 ust. 1 lit. f) otrzymuje brzmienie:
„f) w przypadku instytucji prowadzących działalność polegającą na udzielaniu kredytów preferencyjnych, zobowiązań
instytucji pośredniczącej wobec instytucji inicjującej lub innego banku rozwoju lub innej instytucji pośredniczącej
oraz zobowiązań banku rozwoju wobec stron zapewniających jego finansowanie w zakresie, w jakim kwota tych
zobowiązań odpowiada kredytom preferencyjnymi tej instytucji.”;
2) art. 5 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Do celów niniejszej sekcji obliczaną kwartalnie średnią roczną kwotę zobowiązań, o których mowa w ust. 1,
z tytułu kontraktów na instrumenty pochodne, ustala się zgodnie z art. 429, 429a i 429b rozporządzenia (UE)
nr 575/2013.”;
3) art. 6 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9.
Do celów ust. 6, 7 i 8 organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji opiera się w swoich ustaleniach
na ocenach przeprowadzonych przez właściwe organy, jeżeli są one dostępne.”;
4) art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
W przypadku gdy instytucja jest instytucją niedawno objętą nadzorem jedynie w odniesieniu do części okresu
składkowego, częściową składkę określa się, stosując metodę określoną w niniejszej sekcji do kwoty jej składki
rocznej obliczonej podczas kolejnego okresu składkowego poprzez odniesienie do liczby pełnych miesięcy okresu
składkowego, podczas którego instytucja ta jest objęta nadzorem.”;
5) art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
Instytucje przedstawiają organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ostatnie zatwierdzone
roczne sprawozdanie finansowe, które było dostępne najpóźniej w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego okres
składkowy, wraz z opinią biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, zgodnie z art. 32 dyrektywy 2013/34/UE
Parlamentu Europejskiego i Rady (*).
(*) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych
sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych
rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca
dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).”;
(1) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/81 z dnia 19 grudnia 2014 r. określające jednolite warunki stosowania rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 w odniesieniu do składek ex ante wnoszonych na rzecz jednolitego funduszu restruk
turyzacji i uporządkowanej likwidacji (Dz.U. L 15 z 22.1.2015, s. 1).
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6) [dotyczy tylko niemieckiej wersji językowej];
7) [dotyczy tylko niemieckiej wersji językowej];
8) art. 20 ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
„W 2015 r., w przypadku gdy jakakolwiek z informacji wymaganych zgodnie z art. 16 nie będzie do dyspozycji
systemu gwarancji depozytów do dnia 1 września do celów obliczania rocznego poziomu docelowego, o którym
mowa w art. 4 ust. 2, lub podstawowej składki rocznej każdej instytucji, o której mowa w art. 5, po powiadomieniu
przez system gwarancji depozytów dane instytucje kredytowe przedstawiają te informacje organom ds. restruktu
ryzacji i uporządkowanej likwidacji przed tą datą.”;
9) w art. 20 ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Bez uszczerbku dla art. 10 niniejszego rozporządzenia delegowanego, w trakcie okresu początkowego, o którym
mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, państwa członkowskie mogą zezwolić instytucjom,
których całkowita wartość aktywów nie przekracza 3 000 000 000 EUR, aby zapłaciły kwotę ryczałtową
w wysokości 50 000 EUR za pierwsze 300 000 000 EUR całkowitych zobowiązań, pomniejszonych o fundusze
własne i depozyty gwarantowane.”.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2015 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

