
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/988 

z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 
uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie 

podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmo
wania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), w szczególności jej art. 86 ust. 1 
lit. a) oraz art. 111 ust. 1 lit. b), c) i f), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Niemiecka wersja językowa rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 (2) zawiera błąd w art. 18 ust. 5 
akapit pierwszy formuła wprowadzająca, przez który znaczenie przepisu jest odwrotne do zamierzonego. 

(2) Niemiecka wersja językowa rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 zawiera błędy w art. 116 ust. 3 lit. d) ppkt 
(ii) i art. 147 ust. 3 lit. d) ppkt (ii), które zmieniają znaczenie tekstu. 

(3) Duńska wersja językowa rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 zawiera błędy w art. 209 ust. 3 lit. h) 
oraz i), przez które znaczenie przepisu jest odwrotne do zamierzonego. 

(4) Należy zatem odpowiednio sprostować duńską i niemiecką wersję językową rozporządzenia wykonawczego (UE) 
2015/35. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

(nie dotyczy wersji polskiej) 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej. 

(1) Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1. 
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) 
(Dz.U. L 12 z 17.1.2015, s. 1). 
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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