
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. 
zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych 
spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, 

środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150 z dnia 7 czerwca 2019 r.) 

1. Strona 261, nowy art. 21a ust. 2, akapit drugi: 

zamiast: „... W takim przypadku okres oceny, o którym mowa w art. 22 ust. 3 akapit drugi, zostaje zawie
szony na okres dłuższy niż 20 dni roboczych, aż do zakończenia procedury określonej w tym arty
kule.”; 

powinno być: „... W takim przypadku okres oceny, o którym mowa w art. 22 ust. 2 akapit drugi, zostaje zawie
szony na okres dłuższy niż 20 dni roboczych, aż do zakończenia procedury określonej w niniej
szym artykule.”.   

2. Strona 264, nowy art. 21b ust. 8: 

zamiast: „8. W drodze odstępstwa od ust. 1 grupy z państw trzecich działające za pośrednictwem więcej 
niż jednej instytucji w Unii, których łączna wartość aktywów wynosi co najmniej 40 mld EUR w 
dniu 27 czerwca 2019 r. ...”; 

powinno być: „8. W drodze odstępstwa od ust. 1 grupy z państw trzecich działające za pośrednictwem więcej 
niż jednej instytucji w Unii, których łączna wartość aktywów w Unii wynosi co najmniej 40 mld 
EUR w dniu 27 czerwca 2019 r. ...”.   

3. Strona 276, nowy artykuł 104a ust. 4: 

zamiast: „4. Instytucja spełnia wymóg w zakresie dodatkowych funduszy własnych nałożony przez właś
ciwy organ na mocy art. 104 ust. 1 lit. a),za pomocą funduszy własnych spełniających następujące 
warunki: 

a) co najmniej trzy czwarte wymogu w zakresie dodatkowych funduszy własnych spełnia się za 
pomocą kapitał Tier I; 

b) co najmniej trzy czwarte kapitału Tier I, o którym mowa w lit. a), składa się z kapitału podsta
wowego Tier I. 

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego właściwy organ może zażądać od instytucji, by speł
niła wymóg w zakresie dodatkowych funduszy własnych za pomocą większej części kapitału Tier I 
lub kapitału podstawowego Tier I, w przypadku gdy jest to konieczne i z uwzględnieniem specyficz
nej sytuacji danej instytucji. 

...”; 

powinno być: „4. Instytucja spełnia wymóg w zakresie dodatkowych funduszy własnych nałożony przez właś
ciwy organ na mocy art. 104 ust. 1 lit. a), aby uwzględniać inne rodzaje ryzyka niż ryzyko nadmier
nej dźwigni, za pomocą funduszy własnych spełniających następujące warunki: 

a) co najmniej trzy czwarte wymogu w zakresie dodatkowych funduszy własnych spełnia się za 
pomocą kapitału Tier I; 

b) co najmniej trzy czwarte kapitału Tier I, o którym mowa w lit. a), składa się z kapitału podsta
wowego Tier I. 
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Instytucja spełnia wymóg w zakresie dodatkowych funduszy własnych nałożony przez właściwy 
organ na mocy art. 104 ust. 1 lit. a), aby uwzględniać ryzyko nadmiernej dźwigni, za pomocą kapi
tału Tier 1. 

W drodze odstępstwa od akapitów pierwszego i drugiego właściwy organ może zażądać od insty
tucji, by spełniła wymóg w zakresie dodatkowych funduszy własnych za pomocą większej części 
kapitału Tier I lub kapitału podstawowego Tier I, w przypadku gdy jest to konieczne i z uwzględnie
niem specyficznej sytuacji danej instytucji. 

...”.   

4. Strona 290, zmieniony art. 141 ust. 2 akapit drugi lit. b): 

zamiast: „b) podjęcie zobowiązania do wypłaty wynagrodzenia zmiennego lub uznaniowych świadczeń 
emerytalnych bądź wypłata wynagrodzenia zmiennego, jeżeli zobowiązanie do wypłaty zos
tało podjęte w czasie, gdy instytucja nie spełniała wymogów połączonego bufora; lub”; 

powinno być: „b) podjęcie zobowiązania do wypłaty wynagrodzenia zmiennego lub uznaniowych świadczeń 
emerytalnych bądź wypłata wynagrodzenia zmiennego, jeżeli zobowiązanie do wypłaty zos
tało podjęte w czasie, gdy instytucja nie spełniała wymogu połączonego bufora; lub”.   

5. Strona 291, zmieniony art. 141 ust. 6 akapit pierwszy lit. d): 

zamiast: „d) w przypadku gdy kapitał podstawowy Tier I utrzymywany przez instytucję, który nie jest 
wykorzystywany do spełnienia wymogów w zakresie funduszy własnych określonych w 
art. 92 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz ...”; 

powinno być: „d) w przypadku gdy kapitał podstawowy Tier I utrzymywany przez instytucję, który nie jest 
wykorzystywany do spełnienia wymogów w zakresie funduszy własnych określonych w 
art. 92 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz ...”.   

6. Strona 292, nowy art. 141b ust. 2 akapit drugi lit. b): 

zamiast: „b) podjęcie zobowiązania do wypłaty wynagrodzenia zmiennego lub uznaniowych świadczeń 
emerytalnych bądź wypłata wynagrodzenia zmiennego, jeżeli zobowiązanie do wypłaty zos
tało podjęte w czasie, gdy instytucja nie spełniała wymogów połączonego bufora; lub”; 

powinno być: „b) podjęcie zobowiązania do wypłaty wynagrodzenia zmiennego lub uznaniowych świadczeń 
emerytalnych bądź wypłata wynagrodzenia zmiennego, jeżeli zobowiązanie do wypłaty zos
tało podjęte w czasie, gdy instytucja nie spełniała wymogu bufora wskaźnika dźwigni; lub”.     
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