
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1069 

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 877/2013 uzupełniające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 473/2013 w sprawie wspólnych przepisów dotyczących 
monitorowania i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego 

deficytu w państwach członkowskich należących do strefy euro 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 473/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nad
miernego deficytu w państwach członkowskich należących do strefy euro (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z oświadczeniem Rady Zarządzającej Europejskiego Mechanizmu Stabilności z dnia 15 maja 2020 r., pań
stwa członkowskie, których walutą jest euro, mogą otrzymywać wsparcie z tytułu kryzysu pandemicznego, które 
oparte jest na wspomagającej uwarunkowanej linii kredytowej w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności, 
dostosowanej do specyficznej sytuacji pandemii COVID-19. 

(2) Państwa członkowskie korzystające ze wsparcia z tytułu kryzysu pandemicznego nie są w szczególności zobowią
zane do wdrożenia nowych działań. Jedynym wymogiem jest wykorzystanie linii kredytowej do finansowania bez
pośrednich i pośrednich kosztów związanych z opieką zdrowotną, leczeniem i profilaktyką spowodowanych pande
mią COVID-19. 

(3) Zgodnie z art. 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 (2) państwo człon
kowskie korzystające ze wsparcia z tytułu kryzysu pandemicznego ma podlegać wzmocnionemu nadzorowi. 

(4) Zgodnie z art. 3 ust. 2 tego rozporządzenia, obowiązują wymogi w zakresie sprawozdawczości określone w art. 10 
rozporządzenia (UE) nr 473/2013 i bardziej szczegółowo określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 
nr 877/2013 (3). 

(5) Rozporządzenie (UE) nr 472/2013 stanowi, że intensywność nadzoru gospodarczego i budżetowego powinna być 
współmierna i proporcjonalna do wagi napotykanych trudności finansowych i powinna należycie uwzględniać cha
rakter otrzymanej pomocy finansowej. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) nr 877/2013. 

(7) W związku z bardzo konkretnym i ograniczonym zakresem wsparcia z tytułu kryzysu pandemicznego należy okreś
lić mające w tej sprawie zastosowanie wymogi w zakresie sprawozdawczości. Nie powinno to mieć wpływu na 
strukturę sprawozdań wymaganą w przypadku, gdy państwo członkowskie podlega procedurze nadmiernego defi
cytu zgodnie z art. 126 TFUE lub w przypadku gdy państwo członkowskie jest objęte wzmocnionym nadzorem z 
innych powodów niż korzystanie ze wsparcia z tytułu kryzysu pandemicznego, 

(1) Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 11. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru gospo

darczego i budżetowego nad państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnoś
ciami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 1). 

(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 877/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 473/2013 w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny projektów planów budżetowych 
oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich należących do strefy euro (Dz.U. L 244 z 13.9.2013, 
s. 23). 
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 877/2013 wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe wymogi dotyczące treści sprawozdań, które państwa członkowskie, 
których walutą jest euro, zobowiązane są przedkładać zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 473/2013.”; 

2) dodaje się nowy art. 2a w brzmieniu: 

„Artykuł 2a 

Struktura i treść sprawozdań państw członkowskich objętych wzmocnionym nadzorem zgodnie z art. 2 
ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 472/2013 ze względu na korzystanie ze wsparcia z tytułu kryzysu 
pandemicznego w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

1. Jeżeli państwo członkowskie objęte jest wzmocnionym nadzorem wyłącznie ze względu na korzystanie ze wspar
cia z tytułu kryzysu pandemicznego w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności, wymóg w zakresie sprawozda
wczości za bieżący rok zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) nr 473/2013 dotyczy korzystania z funduszów wsparcia 
z tytułu kryzysu pandemicznego w celu pokrycia bezpośrednich i pośrednich kosztów związanych z opieką zdrowotną, 
leczeniem i profilaktyką spowodowanych pandemią COVID-19. 

2. Sprawozdania te zawierają tabelę znajdującą się w załączniku II.”. 

3) Tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK I” 

4) Dodaje się nowy załącznik II w brzmieniu: 

„ZAŁĄCZNIK II 

Tabela, która ma być przekazywana kwartalnie 

Koszty związane z pandemią COVID-19  

Rok 2020 Rok 2021 (*)  

w mln EUR 
Szeregi czasowe rzeczywistych danych do 

początku kwartału, w którym sprawozdanie jest 
przedkładane 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Koszty opieki zdrowotnej, leczenia 
i profilaktyki bezpośrednio zwią
zane z pandemią COVID-19         

[Pozycja]         

[Kolejne pozycje, w razie koniecznoś
ci] (**)         

Część ogólnych wydatków na sys
tem ochrony zdrowia publicznego 
uważanych za bezpośrednio lub 
pośrednio związane z wpływem 
pandemii COVID-19 na system 
ochrony zdrowia (***)         

[Pozycja]         

[Kolejne pozycje, w razie koniecznoś
ci] (**)         
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Rok 2020 Rok 2021 (*)  

w mln EUR 
Szeregi czasowe rzeczywistych danych do 

początku kwartału, w którym sprawozdanie jest 
przedkładane 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Inne koszty pośrednie związane z 
opieką zdrowotną, leczeniem i 
profilaktyką spowodowane kryzy
sem COVID-19         

[Pozycja]         

[Kolejne pozycje, w razie koniecznoś
ci]” (**)         

(*) Ostatni rok okresu dostępności lub ewentualnej wypłaty wsparcia z tytułu kryzysu pandemicznego (w zależności od tego, co 
nastąpi wcześniej) jest również ostatnim rokiem sprawozdawczym, chyba że państwo członkowskie nie wykorzystało jeszcze 
wszystkich otrzymanych środków. 

(**) Pozycje i podpozycje, w razie konieczności, wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami umożliwiającymi Komisji przeprowadzenie 
rzetelnej oceny. 

(***) Może to obejmować między innymi wydatki na szpitale; leczenie i rehabilitację, leczenie ambulatoryjne i rehabilitację ambula
toryjną, diagnostykę, produkty farmaceutyczne, profilaktykę zdrowotną, opiekę zdrowotną oraz związaną ze zdrowiem 
opiekę długoterminową.  

. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach człon
kowskich zgodnie z Traktatami. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 czerwca 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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