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(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/923 

z dnia 11 marca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 241/2014 uzupełniające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów 

technicznych dotyczących wymogów w zakresie funduszy własnych obowiązujących instytucje 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając 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 (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit trzeci, art. 73 ust. 7 akapit trzeci i art. 84 ust. 4 akapit trzeci, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Aby uniknąć arbitrażu regulacyjnego oraz zapewnić zharmonizowane stosowanie wymogów w zakresie funduszy 
własnych w Unii, należy zagwarantować jednolite podejście do odliczania od pozycji funduszy własnych 
pośrednich i syntetycznych udziałów kapitałowych w instrumentach funduszy własnych samej instytucji oraz 
pośrednich i syntetycznych udziałów kapitałowych w podmiotach sektora finansowego. 

(2)  Biorąc pod uwagę fakt, że w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 ustanowiono już przepisy dotyczące znajdujących 
się w posiadaniu instytucji bezpośrednich udziałów kapitałowych w instrumentach funduszy własnych samej 
instytucji oraz dotyczące bezpośrednich udziałów kapitałowych w instrumentach funduszy własnych innych 
podmiotów sektora finansowego, należy ustanowić uzupełniające przepisy regulujące odliczanie przez instytucję 
od funduszy własnych udziałów kapitałowych, które są związane z pośrednimi i syntetycznymi udziałami 
kapitałowymi w takich instrumentach samej instytucji lub w takich instrumentach innych podmiotów sektora 
finansowego. 

(3)  Sposób traktowania pośrednich udziałów kapitałowych wynikających z portfeli indeksowych został opisany w 
art. 76 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz art. 25 i 26 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 
nr 241/2014 (2). Rozporządzenie delegowane (UE) nr 241/2014 nie obejmuje jednak pośrednich i syntetycznych 
udziałów kapitałowych powstających w kontekście art. 36 ust. 1 lit. f), h) oraz i), art. 56 lit. a), c), d) i f) oraz 
art. 66 lit. a), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Konieczne jest ustanowienie nowych przepisów w 
odniesieniu do traktowania pośrednich i syntetycznych udziałów kapitałowych, o których mowa w tych 
przepisach. 

(4)  Jeżeli zmiany zdolności kredytowej danej instytucji wywierają wpływ na stopy procentowe ustalane zgodnie z 
indeksami giełdowymi, które są również wykorzystywane jako punkt odniesienia przy ustalaniu wysokości 
wypłat zysków z tytułu instrumentów dodatkowych w Tier I i instrumentów w Tier II tej instytucji, prowadzi to 
do wątpliwości w kontekście ostrożnościowym, dotyczących korelacji między wypłatą zysków z tytułu tych 
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instrumentów a zmianami zdolności kredytowej instytucji. Liczba i zróżnicowanie instytucji wchodzących w 
skład panelu powinny być dostatecznie wysokie, aby w odpowiednim stopniu zobrazować charakter działalności 
prowadzonej na danym rynku. Dlatego też jeżeli instytucja emituje instrumenty dodatkowe w Tier I lub 
instrumenty w Tier II o zmiennym oprocentowaniu lub o stałym oprocentowaniu, które przejdzie w zmienne 
oprocentowanie, wysokość stopy procentowej naliczanej w odniesieniu do takiego instrumentu nie powinna ulec 
zwiększeniu w momencie zmniejszenia zdolności kredytowej instytucji. Tak więc w przypadku, gdy stopa 
procentowa jest powiązana z indeksem, indeks ten powinien być dostatecznie „szeroki”, aby zagwarantować, że 
zmiany zdolności kredytowej instytucji nie stanowią jednego z głównych czynników wywierających wpływ na 
wysokość stóp procentowych ustalonych zgodnie z tym indeksem. Należy dokonać rozróżnienia między korelacją 
spowodowaną wystąpieniem warunków skrajnych w całym sektorze, która wywiera wpływ na referencyjną stopę 
procentową, a korelacją spowodowaną wpływem zmiany zdolności kredytowej jednej instytucji na referencyjną 
stopę procentową. 

(5)  Obliczanie udziałów mniejszości na poziomie skonsolidowanym i subskonsolidowanym powinno być spójne. 
Dlatego też kwalifikowalne udziały mniejszości jednostki zależnej będącej jednostką dominującą dla podmiotu 
sektora finansowego powinny obejmować kwotę uzyskaną przez jednostkę dominującą tej jednostki zależnej w 
momencie zastosowania przez tę jednostkę dominującą konsolidacji ostrożnościowej, o której mowa w części 
pierwszej tytuł II rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

(6)  Biorąc pod uwagę zbliżony charakter odliczeń objętych przepisami art. 84, 85 i 87 rozporządzenia (UE) 
nr 575/2013, we wszystkich tych przypadkach należy stosować te same przepisy w zakresie obliczania kwalifiko
walnych udziałów mniejszości. 

(7)  Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony 
Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. 

(8) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przeprowadził otwarte konsultacje społeczne na temat projektu regula
cyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy 
potencjalnych związanych z nim kosztów i korzyści oraz zasięgnął opinii Bankowej Grupy Interesariuszy 
powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (1). 

(9)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) nr 241/2014, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 241/2014 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 1 dodaje się litery o) i p) w brzmieniu: 

„o)  warunków, zgodnie z którymi indeksy uznaje się za kwalifikujące się jako szerokie indeksy giełdowe, zgodnie z 
art. 73 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 575/2013; 

p)  sposobu obliczenia subkonsolidacji wymaganej zgodnie z art. 84 ust. 2, art. 85 i art. 87 rozporządzenia (UE) 
nr 575/2013, na podstawie art. 84 ust. 4 tego rozporządzenia.”;  

2) dodaje się art. 15a–15j w brzmieniu: 

„Artykuł 15a 

Pośrednie udziały kapitałowe do celów art. 36 ust. 1 lit. f), h) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 

1. Do celów art. 15c, 15d, 15e oraz 15i niniejszego rozporządzenia »jednostka pośrednicząca«, o której mowa w 
art. 4 ust. 1 pkt 114 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, oznacza dowolny z następujących podmiotów, które 
utrzymują instrumenty kapitałowe podmiotów sektora finansowego: 

a)  przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania; 

b)  fundusz emerytalny inny niż fundusz emerytalny ze zdefiniowanymi świadczeniami; 
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c)  fundusz emerytalny ze zdefiniowanymi świadczeniami, w przypadku gdy instytucja udziela wsparcia w zakresie 
ryzyka inwestycyjnego oraz gdy fundusz emerytalny ze zdefiniowanymi świadczeniami nie jest niezależny od jego 
jednostki sponsorującej; 

d)  podmioty, które znajdują się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą lub pod istotnym wpływem jednego z 
następujących podmiotów:  

1) instytucji lub jej jednostek zależnych;  

2) jednostki dominującej instytucji lub jednostek zależnych tej jednostki dominującej;  

3) dominującej finansowej spółki holdingowej instytucji lub jednostek zależnych tej dominującej finansowej 
spółki holdingowej;  

4) dominującego holdingu mieszanego instytucji lub jednostek zależnych dominującego holdingu mieszanego;  

5) dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej instytucji lub jednostek zależnych 
dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej; 

e)  podmioty, które podlegają wspólnie bezpośredniej lub pośredniej kontroli jednej instytucji, szeregu instytucji lub 
sieci instytucji, które są członkami tego samego instytucjonalnego systemu ochrony, lub kontroli instytucjo
nalnego systemu ochrony lub sieci instytucji stowarzyszonych z organem centralnym, które nie są zorganizowane 
jako grupa, do której należy instytucja, bądź wymienione jednostki wywierają istotny wpływ na te podmioty; 

f)  jednostki specjalnego przeznaczenia; 

g)  podmioty, których działalność polega na utrzymywaniu instrumentów finansowych podmiotów sektora 
finansowego; 

h)  każdy podmiot, który właściwy organ uznaje za wykorzystywany w celu obchodzenia przepisów dotyczących 
odliczania pośrednich i syntetycznych udziałów kapitałowych. 

2. Nie naruszając przepisów ust. 1 lit. h), »jednostka pośrednicząca«, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 114 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013, nie obejmuje: 

a)  holdingów mieszanych, instytucji, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji; 

b)  podmiotów, które na mocy obowiązującego prawa krajowego podlegają wymogom rozporządzenia (UE) 
nr 575/2013 i dyrektywy 2013/36/UE; 

c)  podmiotów sektora finansowego innych niż wymienione w lit. a), które podlegają nadzorowi i są zobowiązane do 
odliczania od swojego kapitału regulacyjnego bezpośrednich i pośrednich udziałów kapitałowych w swoich 
własnych instrumentach kapitałowych oraz udziałów kapitałowych w instrumentach kapitałowych podmiotów 
sektora finansowego. 

3. Do celów ust. 1 lit. c) fundusz emerytalny ze zdefiniowanymi świadczeniami uznaje się za niezależny od jego 
jednostki sponsorującej, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki: 

a)  fundusz emerytalny ze zdefiniowanymi świadczeniami jest prawnie odrębny od jednostki sponsorującej i posiada 
niezależną strukturę zarządzania; 

b)  statut, dokumenty założycielskie i wewnętrzne przepisy określonego funduszu emerytalnego, stosownie do 
przypadku, zostały zatwierdzone przez niezależny organ regulacyjny, bądź też przepisy regulujące utworzenie i 
funkcjonowanie funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami, stosownie do przypadku, zostały 
ustanowione w obowiązującym prawie krajowym odpowiedniego państwa członkowskiego; 

c) na mocy obowiązującego prawa krajowego powiernicy lub administratorzy funduszu emerytalnego ze zdefinio
wanymi świadczeniami są zobowiązani do podejmowania bezstronnych działań leżących w najlepszym interesie 
beneficjentów funduszu, a nie w najlepszym interesie jednostki sponsorującej, do rozważnego zarządzania 
aktywami funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami oraz do zapewnienia zgodności z ograni
czeniami określonymi w statucie, dokumentach założycielskich i wewnętrznych przepisach określonego funduszu 
emerytalnego, stosownie do przypadku, bądź też w ramach ustawowych lub regulacyjnych opisanych w lit. b); 

d)  statut lub dokumenty założycielskie lub przepisy regulujące utworzenie i funkcjonowanie funduszu emerytalnego 
ze zdefiniowanymi świadczeniami, o których mowa w lit. b), obejmują ograniczenia w zakresie inwestycji, jakich 
fundusz emerytalny ze zdefiniowanymi świadczeniami może dokonywać w instrumentach funduszy własnych 
emitowanych przez jednostkę sponsorującą. 
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4. W przypadku gdy fundusz emerytalny ze zdefiniowanymi świadczeniami, o którym mowa w ust. 1 lit. c), 
posiada instrumenty funduszy własnych jednostki sponsorującej, jednostka sponsorująca traktuje ten udział 
kapitałowy jako pośredni udział kapitałowy we własnych instrumentach w kapitale podstawowym Tier I, własnych 
instrumentach dodatkowych w Tier I lub własnych instrumentach w Tier II, stosownie do przypadku. Kwotę, którą 
należy odliczyć od pozycji kapitału podstawowego Tier I, pozycji kapitału dodatkowego Tier I lub pozycji kapitału 
Tier II, stosownie do przypadku, oblicza się zgodnie z przepisami art. 15c. 

Artykuł 15b 

Syntetyczne udziały kapitałowe do celów art. 36 ust. 1 lit. f), h) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 

1. Następujące produkty finansowe uznaje się za syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach kapitałowych 
na podstawie art. 36 ust. 1 lit. f), h) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 575/2013: 

a)  instrumenty pochodne, których instrument bazowy stanowią instrumenty kapitałowe podmiotu sektora 
finansowego lub których podmiotem referencyjnym jest podmiot sektora finansowego; 

b)  gwarancje lub ochrona kredytowa przyznane osobie trzeciej w odniesieniu do inwestycji osoby trzeciej w 
instrument kapitałowy podmiotu sektora finansowego. 

2. Produkty finansowe, o których mowa w ust. 1, obejmują następujące produkty: 

a)  inwestycje w swapy przychodu całkowitego w związku z instrumentem kapitałowym podmiotu sektora 
finansowego; 

b)  opcje kupna, które instytucja nabyła w odniesieniu do instrumentu kapitałowego podmiotu sektora finansowego; 

c)  sprzedawane przez instytucję opcje sprzedaży dotyczące instrumentu kapitałowego podmiotu sektora 
finansowego lub jakiekolwiek inne podjęte przez instytucję faktyczne lub warunkowe zobowiązania umowne 
dotyczące zakupu swoich instrumentów funduszy własnych; 

d)  inwestycje w bezwarunkowe transakcje terminowe przeprowadzane w odniesieniu do instrumentu kapitałowego 
podmiotu sektora finansowego. 

Artykuł 15c 

Obliczanie wysokości pośrednich udziałów kapitałowych do celów art. 36 ust. 1 lit. f), h) oraz i) rozporzą
dzenia (UE) nr 575/2013 

Kwotę pośrednich udziałów kapitałowych, którą należy odliczyć od pozycji kapitału podstawowego Tier I zgodnie z 
przepisami art. 36 ust. 1 lit. f), h) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, oblicza się, stosując jedną z następu
jących metod: 

a)  standardową metodę określoną w art. 15d; 

b)  jeżeli instytucja uzna metodę opisaną w art. 15d za nadmiernie uciążliwą, a właściwy organ potwierdzi tę opinię 
– metodę strukturalną opisaną w art. 15e. Metoda strukturalna opisana w art. 15e nie może być stosowana przez 
instytucje do obliczania kwoty tych odliczeń związanych z inwestycjami w jednostkach pośredniczących, o 
których mowa w art. 15a ust. 1 lit. d) i e). 

Artykuł 15d 

Standardowa metoda obliczania wysokości pośrednich udziałów kapitałowych do celów art. 36 ust. 1 lit. f), 
h) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 

1. Kwotę pośrednich udziałów kapitałowych w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I, którą należy 
odliczyć zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 lit. f), h) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, oblicza się, stosując 
jedną z następujących metod: 

a)  jeżeli ekspozycje wszystkich inwestorów wobec danej jednostki pośredniczącej cechują się równym stopniem 
uprzywilejowania, kwota ta odpowiada odsetkowi finansowania pomnożonemu przez kwotę instrumentów 
w kapitale podstawowym Tier I podmiotu sektora finansowego znajdujących się w posiadaniu jednostki 
pośredniczącej; 

b)  jeżeli ekspozycje wszystkich inwestorów wobec danej jednostki pośredniczącej nie cechują się równym stopniem 
uprzywilejowania, kwota ta odpowiada odsetkowi finansowania pomnożonemu przez niższą z następujących 
wartości: 

(i)  kwotę instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podmiotu sektora finansowego znajdujących się w 
posiadaniu jednostki pośredniczącej; 

(ii)  ekspozycję instytucji wobec jednostki pośredniczącej wraz z wszelkim innym finansowaniem udzielonym tej 
jednostce pośredniczącej, którego stopień uprzywilejowania odpowiada stopniowi uprzywilejowania 
ekspozycji instytucji. 
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2. Metodę obliczania określoną w ust. 1 lit. b) stosuje się dla każdej transzy finansowania, której stopień uprzywi
lejowania odpowiada stopniowi uprzywilejowania finansowania udzielonego przez instytucję. 

3. Za odsetek finansowania do celów ust. 1 uznaje się kwotę ekspozycji instytucji wobec jednostki pośredniczącej 
podzieloną przez sumę ekspozycji instytucji wobec jednostki pośredniczącej oraz wszelkich innych ekspozycji wobec 
tej jednostki pośredniczącej, których stopień uprzywilejowania odpowiada stopniowi uprzywilejowania ekspozycji 
instytucji. 

4. Obliczeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się odrębnie dla każdego udziału kapitałowego w podmiocie 
sektora finansowego znajdującego się w posiadaniu każdej jednostki pośredniczącej. 

5. Jeżeli inwestycje w instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotu sektora finansowego znajdują się w 
posiadaniu pośrednim kolejnych jednostek pośredniczących lub w posiadaniu szeregu jednostek pośredniczących, 
odsetek finansowania, o którym mowa w ust. 1, oblicza się, dzieląc kwotę wskazaną w lit. a) niniejszego ustępu 
przez kwotę wskazaną w lit. b) niniejszego ustępu: 

a)  wynik pomnożenia kwot finansowania przyznanych przez instytucję jednostkom pośredniczącym przez kwoty 
finansowania przyznane przez te jednostki pośredniczące kolejnym jednostkom pośredniczącym oraz przez 
kwoty finansowania przyznane przez te kolejne jednostki pośredniczące podmiotowi sektora finansowego; 

b)  wynik pomnożenia kwot instrumentów kapitałowych lub, w stosownych przypadkach, innych instrumentów 
wyemitowanych przez każdą jednostkę pośredniczącą. 

6. Odsetek finansowania, o którym mowa w ust. 5, oblicza się osobno dla każdego udziału kapitałowego w 
podmiocie sektora finansowego znajdującego się w posiadaniu jednostek pośredniczących oraz w odniesieniu do 
każdej transzy finansowania, której stopień uprzywilejowania odpowiada stopniowi uprzywilejowania finansowania 
przyznanego przez instytucję oraz kolejne jednostki pośredniczące. 

Artykuł 15e 

Strukturalna metoda obliczania wysokości pośrednich udziałów kapitałowych do celów art. 36 ust. 1 lit. f), 
h) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 

1. Kwota, którą należy odliczyć od pozycji w kapitale podstawowym Tier I, o których mowa w art. 36 ust. 1 lit. f) 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013, odpowiada odsetkowi finansowania określonemu w art. 15d ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia pomnożonemu przez kwotę instrumentów w kapitale podstawowym Tier I instytucji znajdujących 
się w posiadaniu jednostki pośredniczącej. 

2. Kwota, którą należy odliczyć od pozycji w kapitale podstawowym Tier I, o których mowa w art. 36 ust. 1 
lit. h) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, odpowiada odsetkowi finansowania określonemu w art. 15d ust. 3 
niniejszego rozporządzenia pomnożonemu przez łączną kwotę instrumentów w kapitale podstawowym Tier I 
podmiotów sektora finansowego znajdujących się w posiadaniu jednostki pośredniczącej. 

3. Do celów ust. 1 i 2 instytucja oblicza osobno dla każdej jednostki pośredniczącej łączną kwotę instrumentów 
w kapitale podstawowym Tier I instytucji znajdujących się w posiadaniu danej jednostki pośredniczącej oraz łączną 
kwotę instrumentów w kapitale podstawowym Tier I innych podmiotów sektora finansowego znajdujących się w 
posiadaniu danej jednostki pośredniczącej. 

4. Instytucja uznaje kwotę udziałów kapitałowych w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów 
sektora finansowego obliczoną zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu za znaczną inwestycję, o której mowa w art. 43 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013, i odlicza kwotę zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. i) tego rozporządzenia. 

5. Jeżeli inwestycje w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I znajdują się w posiadaniu pośrednim 
kolejnych jednostek pośredniczących lub w posiadaniu szeregu jednostek pośredniczących, zastosowanie mają 
przepisy art. 15d ust. 5 i 6. 

6. Jeżeli instytucja nie jest w stanie wskazać łącznych kwot instrumentów w kapitale podstawowym Tier I 
instytucji lub instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, które znajdują się w 
posiadaniu jednostki pośredniczącej, instytucja dokonuje oszacowania kwot, których nie jest w stanie wskazać, na 
podstawie maksymalnych kwot, w których posiadaniu może znajdować się jednostka pośrednicząca w oparciu o 
przysługujące jej uprawnienia inwestycyjne. 

7. Jeżeli instytucja nie jest w stanie określić maksymalnej kwoty instrumentów w kapitale podstawowym Tier I 
instytucji lub instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, w których posiadaniu 
może znajdować się jednostka pośrednicząca w oparciu o przysługujące jej uprawnienia inwestycyjne, instytucja 
traktuje kwotę finansowania, które posiada w jednostce pośredniczącej, jako inwestycję w swoje własne instrumenty 
w kapitale podstawowym Tier I i odlicza ją zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 
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8. Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 7 niniejszego artykułu instytucja traktuje kwotę finansowania, które 
posiada w jednostce pośredniczącej, jako nieznaczną inwestycję i odlicza ją zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. h) rozporzą
dzenia (UE) nr 575/2013, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki: 

a)  kwoty finansowania stanowią mniej niż 0,25 % kapitału podstawowego Tier I instytucji; 

b)  kwoty finansowania stanowią mniej niż 10 mln EUR; 

c)  instytucja nie może w rozsądny sposób określić kwot instrumentów w swoim kapitale podstawowym Tier I, które 
znajdują się w posiadaniu jednostki pośredniczącej. 

9. Jeżeli finansowanie dla jednostki pośredniczącej ma postać jednostek lub udziałów w przedsiębiorstwie 
zbiorowego inwestowania, instytucja może skorzystać z usług osób trzecich, o których mowa w art. 132 ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013, na zasadach określonych w tym artykule, celem obliczenia oraz przedstawienia 
informacji na temat łącznych kwot, o których mowa w ust. 6 niniejszego artykułu. 

Artykuł 15f 

Obliczanie wysokości syntetycznych udziałów kapitałowych do celów art. 36 ust. 1 lit. f), h) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013 

1. Kwota syntetycznych udziałów kapitałowych, którą należy odliczyć od pozycji w kapitale podstawowym Tier I 
zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. f), h) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, stanowi równowartość: 

a)  w przypadku udziałów kapitałowych w portfelu handlowym: 

(i)  w przypadku opcji – ekwiwalentu delta kwoty odpowiednich instrumentów obliczonej zgodnie z częścią 
trzecią tytuł IV rozporządzenia (UE) nr 575/2013; 

(ii)  w przypadku pozostałych syntetycznych udziałów kapitałowych – kwoty nominalnej lub wartości nominalnej, 
stosownie do przypadku; 

b)  w przypadku udziałów kapitałowych w portfelu niehandlowym: 

(i)  w przypadku opcji kupna – bieżącej wartości rynkowej; 

(ii)  w przypadku pozostałych syntetycznych udziałów kapitałowych – kwoty nominalnej lub wartości nominalnej, 
stosownie do przypadku. 

2. Instytucja odlicza syntetyczne udziały kapitałowe, o których mowa w ust. 1, od dnia podpisania umowy 
między instytucją a kontrahentem. 

Artykuł 15g 

Obliczanie znacznych inwestycji do celów art. 36 ust. 1 lit. i) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 

1. Do celów art. 36 ust. 1 lit. i) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, aby ocenić, czy instytucja znajduje się w 
posiadaniu ponad 10 % instrumentów w kapitale podstawowym Tier I wyemitowanych przez podmiot sektora 
finansowego, zgodnie z art. 43 lit. a) tego rozporządzenia, instytucje sumują kwoty swoich pozycji długich brutto w 
bezpośrednich udziałach kapitałowych, a także pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale 
podstawowym Tier I tego podmiotu sektora finansowego, o których mowa w art. 15a ust. 1 lit. d)–h) niniejszego 
rozporządzenia. 

2. Właściwy organ uwzględnia pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w celu oceny, czy spełnione są warunki 
określone w art. 43 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

Artykuł 15h 

Udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I i kapitale Tier II 

Metodykę, o której mowa w art. 15a–15f niniejszego rozporządzenia, stosuje się odpowiednio do udziałów 
kapitałowych w kapitale dodatkowym Tier I do celów art. 56 lit. a), c), i d) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz 
do udziałów kapitałowych w kapitale Tier II do celów art. 66 lit. a), c) i d) tego rozporządzenia, przy czym 
odniesienia do kapitału podstawowego Tier I należy traktować jako odniesienia do, odpowiednio, kapitału 
dodatkowego Tier I lub do kapitału Tier II. 
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Artykuł 15i 

Kolejność i maksymalna kwota odliczeń pośrednich udziałów kapitałowych w instrumentach funduszy 
własnych podmiotów sektora finansowego 

1. Z zastrzeżeniem wartości granicznych określonych odpowiednio w ust. 2 lub 3, jeżeli jednostka pośrednicząca 
znajduje się w posiadaniu instrumentów w kapitale podstawowym Tier I, instrumentów w kapitale dodatkowym 
Tier I i instrumentów w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, w pierwszej kolejności odlicza się 
instrumenty w kapitale podstawowym Tier I, następnie instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I, a na końcu 
instrumenty w kapitale Tier II. 

2. Jeżeli jednostka pośrednicząca znajduje się w posiadaniu instrumentów funduszy własnych instytucji, stosując 
przepisy ust. 1 w odniesieniu do każdego rodzaju udziałów kapitałowych, instytucje odliczają w pierwszej kolejności 
udziały kapitałowe w swoich własnych instrumentach funduszy własnych. 

3. Jeżeli instytucja znajduje się pośrednio w posiadaniu instrumentów kapitałowych podmiotów sektora 
finansowego, kwota, którą należy odliczyć od funduszy własnych instytucji, nie może być wyższa od niższej z 
następujących kwot: 

a)  kwoty łącznego finansowania udzielonego przez instytucję jednostce pośredniczącej; 

b)  kwoty instrumentów funduszy własnych podmiotu sektora finansowego znajdujących się w posiadaniu jednostki 
pośredniczącej. 

Artykuł 15j 

Wartość firmy 

Na potrzeby dokonywania odliczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, 
instytucje mogą zrezygnować z odrębnego wykazywania wartości firmy przy określaniu kwoty, którą należy odliczyć 
zgodnie z art. 46 tego rozporządzenia.”;  

3) dodaje się art. 24 a w brzmieniu: 

„Artykuł 24a 

Wypłaty zysków z tytułu instrumentów funduszy własnych – szerokie indeksy giełdowe 

1. Indeks stóp procentowych uznaje się za szeroki indeks giełdowy, jeżeli spełnia wszystkie poniższe warunki: 

a)  jest wykorzystywany do ustalania wysokości oprocentowania pożyczek międzybankowych w jednej walucie lub w 
większej liczbie walut; 

b)  jest w stosownych przypadkach wykorzystywany jako referencyjna stopa procentowa dla instrumentów dłużnych 
o zmiennej stopie procentowej emitowanych przez instytucję w tej samej walucie; 

c)  jest obliczany jako średnia stopa procentowa przez organ niezależny od instytucji, które wnoszą wkład w indeks 
(»panel«); 

d)  każda ze stóp procentowych określonych w ramach indeksu opiera się na kwotowaniach przekazanych przez 
panel instytucji prowadzących działalność na danym rynku międzybankowym; 

e)  skład panelu, o którym mowa w lit. c), zapewnia wystarczający poziom reprezentatywności instytucji 
prowadzących działalność w danym państwie członkowskim. 

2. Do celów ust. 1 lit. e) wystarczający poziom reprezentatywności uznaje się za osiągnięty w jednym z następu
jących przypadków: 

a) jeżeli w skład panelu, o którym mowa w ust. 1 lit. c), wchodzi co najmniej 6 różnych uczestników przed zastoso
waniem jakiegokolwiek dyskonta w odniesieniu do kwotowań w celu ustalenia wysokości stopy procentowej; 

b)  jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki: 

(i) w skład panelu, o którym mowa w ust. 1 lit. c), wchodzi co najmniej 4 różnych uczestników przed zastoso
waniem jakiegokolwiek dyskonta w odniesieniu do kwotowań w celu ustalenia wysokości stopy procentowej; 

(ii)  uczestnicy panelu, o którym mowa w ust. 1 lit. c), reprezentują co najmniej 60 % odpowiedniego rynku. 
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3. Odpowiedni rynek, o którym mowa w ust. 2 lit. b) ppkt (ii), oznacza sumę aktywów i zobowiązań faktycznych 
uczestników panelu w walucie krajowej podzieloną przez sumę aktywów i zobowiązań instytucji kredytowych w 
danym państwie członkowskim w walucie krajowej, w tym oddziałów ustanowionych w państwie członkowskim, 
oraz funduszy rynku pieniężnego w danym państwie członkowskim. 

4. Indeks giełdowy uznaje się za szeroki indeks giełdowy, jeżeli cechuje się odpowiednim poziomem dywersy
fikacji zgodnie z art. 344 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.”;  

4) dodaje się art. 34 a w brzmieniu: 

„Artykuł 34a 

Udziały mniejszości uwzględniane w skonsolidowanym kapitale podstawowym Tier I 

1. Do celów doprecyzowania obliczania na zasadzie subskonsolidowanej, wymaganego zgodnie z art. 84 ust. 2, 
art. 85 ust. 2 i art. 87 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, kwalifikowalne udziały mniejszości jednostki 
zależnej, o których mowa w art. 81 tego rozporządzenia, która to jednostka jest sama jednostką dominującą wobec 
jednostki, o której mowa w art. 81 ust. 1 tego rozporządzenia, oblicza się zgodnie z przepisami ust. 2–4 niniejszego 
artykułu. 

2. Jeżeli właściwy organ skorzystał z uprawnień, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
nr 575/2013, obliczenia, których należy dokonać zgodnie z ust. 3 i 4 niniejszego artykułu, przeprowadza się w 
oparciu o stan faktyczny, jaki miałby zastosowanie do instytucji w przypadku, gdyby nie skorzystano z tych 
uprawnień. 

3. Jeżeli jednostka zależna spełnia warunki określone w części trzeciej rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na 
podstawie swojej skonsolidowanej sytuacji, stosuje się co następuje: 

a)  kapitał podstawowy Tier I tej jednostki zależnej na zasadzie skonsolidowanej, o którym mowa w art. 84 ust. 1 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, obejmuje kwalifikowalne udziały mniejszości wynikające z jej własnych 
jednostek zależnych obliczone zgodnie z art. 84 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz przepisami ustano
wionymi w niniejszym rozporządzeniu; 

b)  do celów obliczeń na zasadzie subskonsolidowanej wartość kapitału podstawowego Tier I wymagana zgodnie z 
art. 84 ust. 1 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 odpowiada kwocie wymaganej do spełnienia 
wymogów w zakresie kapitału podstawowego Tier I tej jednostki zależnej na poziomie jej skonsolidowanej 
sytuacji, obliczonej zgodnie z art. 84 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia. Szczególne wymogi w zakresie funduszy 
własnych, o których mowa w art. 104 dyrektywy 2013/36/UE, odpowiadają wymogom ustanowionym przez 
organ właściwy dla jednostki zależnej; 

c)  wartość skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier I wymagana zgodnie z art. 84 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013 odpowiada kwocie wkładu jednostki zależnej, na podstawie jej skonsolidowanej 
sytuacji, w wymogi w zakresie funduszy własnych dotyczące kapitału podstawowego Tier I instytucji, w 
odniesieniu do których kwalifikowalne udziały mniejszości oblicza się na zasadzie skonsolidowanej. Do celów 
obliczania wysokości wkładu eliminuje się wszystkie transakcje wewnątrz grupy pomiędzy przedsiębiorstwami 
objętymi zakresem konsolidacji ostrożnościowej danej instytucji. 

4. Dokonując konsolidacji, o której mowa w ust. 3 lit. c), jednostka zależna nie uwzględnia wymogów 
kapitałowych związanych z jej jednostkami zależnymi, które nie są objęte zakresem konsolidacji ostrożnościowej 
instytucji, w odniesieniu do której oblicza się kwalifikowalne udziały mniejszości. 

5. Jeżeli jednostka zależna jest objęta odstępstwem, o którym mowa w art. 84 ust. 3 rozporządzenia (UE) 
nr 575/2013, każda jednostka dominująca jednostki zależnej korzystającej z odstępstwa może uwzględnić w swoim 
kapitale podstawowym Tier I udziały mniejszości związane z jednostkami zależnymi danej jednostki zależnej korzys
tającej z odstępstwa, o ile w odniesieniu do każdej z tych jednostek zależnych dokonano obliczeń, o których mowa 
w art. 84 ust. 1 tego rozporządzenia, oraz w niniejszym rozporządzeniu. Kwota kapitału podstawowego Tier I 
uwzględniona w funduszach własnych na poziomie jednostki dominującej nie może przekraczać kwoty, która 
zostałyby uwzględniona, gdyby jednostka zależna nie została objęta odstępstwem. 

6. Jeżeli instytucja dominująca posiada pośredniczącą jednostkę zależną, która nie jest wymieniona w art. 81 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, oraz jeżeli ta pośrednicząca jednostka zależna sama ma jednostki zależne, o 
których jest mowa w art. 81 ust. 1 tego rozporządzenia, instytucja dominująca może uwzględnić w swoim kapitale 
podstawowym Tier I kwotę udziału mniejszości wynikającego z tych jednostek zależnych obliczoną zgodnie z art. 84 
ust. 1 tego rozporządzenia. Instytucja dominująca nie może jednak uwzględnić w swoim kapitale podstawowym 
Tier I żadnych udziałów mniejszości wynikających z pośredniczącej jednostki zależnej, która nie jest wymieniona w 
art. 84 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 
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7. Metodykę określoną w ust. 2, 3 i 4 stosuje się również odpowiednio przy obliczaniu kwoty kwalifikowalnych 
instrumentów w kapitale podstawowym Tier I zgodnie z art. 85 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz kwoty 
kwalifikowalnych funduszy własnych zgodnie z art. 87 tego rozporządzenia, przy czym odniesienia do kapitału 
podstawowego Tier I uznaje się za odniesienia do kapitału Tier I lub funduszy własnych.”. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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