
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2017 

z dnia 11 listopada 2015 r. 

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do skorygowanych 
współczynników służących do obliczania wymogu kapitałowego dla ryzyka walutowego w 
przypadku walut powiązanych z euro zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/138/WE 

(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 
podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), w szczególności jej 
art. 109a ust. 2 lit. c), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W korektach określonych w niniejszym rozporządzeniu uwzględniono szczegółowe kryteria określone w art. 188 
ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 (2). 

(2)  W celu zapewnienia spójnego traktowania walut powiązanych z euro przy obliczaniu wymogu kapitałowego dla 
ryzyka walutowego należy zastosować skorygowane współczynniki dla ryzyka walutowego związanego z kursami 
wymiany między euro i walutami powiązanymi z euro, jak również związanego z kursami wymiany dwóch walut 
powiązanych z euro. 

(3)  Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony 
Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. 

(4)  Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przeprowadził otwarte 
konsultacje społeczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę 
niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne koszty i korzyści oraz zwrócił się o wydanie opinii do 
Grupy Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 (3), 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Skorygowane współczynniki dla ryzyka walutowego, w przypadku gdy lokalną lub obcą walutą jest euro 

W przypadku gdy lokalną lub obcą walutą jest euro, do celów art. 188 ust. 3 i 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 
nr 2015/35 współczynnik 25 % zastępuje się współczynnikiem: 

a)  0,39 %, gdy drugą walutą jest korona duńska (DKK); 

b)  1,81 %, gdy drugą walutą jest lew (BGN); 

c)  2,18 %, gdy drugą walutą jest frank zachodnioafrykański CFA (BCEAO) (XOF); 

d)  1,96 %, gdy drugą walutą jest frank środkowoafrykański CFA (BEAC) (XAF); 

e)  2,00 %, gdy drugą walutą jest frank komoryjski (KMF). 
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(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). 

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego 
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji 
nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48). 



Artykuł 2 

Skorygowane współczynniki dla ryzyka walutowego, w przypadku gdy lokalna i obca waluta są powiązane z 
euro 

Do celów art. 188 ust. 3 i 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 współczynnik 25 % zastępuje się współczyn
nikiem: 

a)  2,24 %, gdy dwie waluty to DKK i BGN; 

b)  2,62 %, gdy dwie waluty to DKK i XOF; 

c)  2,40 %, gdy dwie waluty to DKK i XAF; 

d)  2,44 %, gdy dwie waluty to DKK i KMF; 

e)  4,06 %, gdy dwie waluty to BGN i XOF; 

f)  3,85 %, gdy dwie waluty to BGN i XAF; 

g)  3,89 %, gdy dwie waluty to BGN i KMF; 

h)  4,23 %, gdy dwie waluty to XOF i XAF; 

i)  4,27 %, gdy dwie waluty to XOF i KMF; 

j)  4,04 %, gdy dwie waluty to XAF i KMF. 

Artykuł 3 

Wejście w życie 

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 listopada 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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