
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/818 

z dnia 17 maja 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1030/2014 ustanawiające wykonawcze 
standardy techniczne w odniesieniu do jednolitych formatów i daty do celów ujawniania wartości 
stosowanych do określania globalnych instytucji o znaczeniu systemowym zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 

(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. 441 ust. 2 akapit trzeci, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1030/2014 (2) określono jednolity format do celów 
ujawniania wartości wskaźników stosowanych do określania globalnych instytucji o znaczeniu systemowym 
zgodnie z art. 131 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (3). 

(2)  We wzorach ujawniania informacji stosowanych przez instytucje określone jako globalne instytucje o znaczeniu 
systemowym zgodnie z art. 131 dyrektywy 2013/36/UE należy uwzględnić międzynarodowe standardy, 
w szczególności te, które zostały wydane przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (Komitet Bazylejski). 

(3) Wzór znajdujący się w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1030/2014 stanowi odzwier
ciedlenie wzoru użytego przez Komitet Bazylejski w procesie gromadzenia danych za 2015 r. 

(4)  Co roku w styczniu Komitet Bazylejski publikuje zaktualizowany wzór formularza sprawozdawczego. W celu 
działania na rzecz globalnej spójności ujawniania informacji oraz przejrzystości procesu identyfikacji globalnych 
instytucji o znaczeniu systemowym należy wprowadzić zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 
nr 1030/2014. 

(5)  Biorąc pod uwagę, że gromadzenie danych do celów procesu identyfikacji w 2016 r. rozpoczyna się 
w pierwszym kwartale 2016 r., a instytucje potrzebują jasności co do tego, które dane muszą zostać ujawnione, 
niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie natychmiastowym. 

(6)  Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedstawiony 
Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB). 
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(1) Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1030/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne 

w odniesieniu do jednolitych formatów i dat do celów ujawniania wartości stosowanych do określania globalnych instytucji o znaczeniu 
systemowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 284 z 30.9.2014, s. 14). 

(3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji 
kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca 
dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338). 



(7)  EUNB przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, 
który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i 
korzyści oraz zasięgnął opinii Bankowej Grupy Interesariuszy ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (1), 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1030/2014 wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Jednolity format 

Globalne instytucje o znaczeniu systemowym przekazują informacje stosowane do określania globalnych instytucji o 
znaczeniu systemowym (wskaźniki, dane pomocnicze i pozycje uzupełniające) właściwemu organowi w formacie 
elektronicznym, stosując wzór znajdujący się w załączniku do niniejszego rozporządzenia i uwzględniając dodatkowe 
specyfikacje danych bazowych oraz instrukcje wydawane corocznie przez właściwy organ. Z zastosowaniem tego 
wzoru oraz z uwzględnieniem wspomnianych specyfikacji i instrukcji globalne instytucje o znaczeniu systemowym 
ujawniają wartości wskaźników stosowanych do określenia wyników instytucji zgodnie z metodą identyfikacji 
ustanowioną w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1222/2014. 

Globalne instytucje o znaczeniu systemowym nie mają obowiązku publicznego ujawniania danych pomocniczych i 
pozycji uzupełniających.”;  

2) art. 3 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Bez zbędnej zwłoki, po ujawnieniu tych informacji przez globalne instytucje o znaczeniu systemowym, właściwe 
organy przesyłają do EUNB wypełnione wzory, w tym dane pomocnicze i pozycje uzupełniające. EUNB ujawnia 
wypełniony wzór, z wyłączeniem danych pomocniczych i pozycji uzupełniających, na swojej stronie internetowej do 
celów centralizacji.”;  

3) załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 17 maja 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego 
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 
2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12). 



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK 

WZÓR DO CELÓW OKREŚLENIA GLOBALNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM 

Ogólne dane banku 

Sekcja 1: Informacje ogólne  

a)  Ogólne informacje dostarczone przez właściwy organ nadzoru:  

1)  Kod państwa  

2)  Nazwa banku  

3)  Data zgłoszenia (rrrr-mm-dd)  

4)  Waluta sprawozdawcza  

b)  Ogólne informacje dostarczone przez instytucję sprawozdającą:  

1)  Jednostka sprawozdawcza  

2)  Standard rachunkowości  

3)  Data publicznego ujawnienia informacji (rrrr-mm-dd)  

4)  Język publicznego ujawnienia informacji  

5)  Adres internetowy strony, na której publicznie ujawniono informacje   

Wskaźnik wielkości 

Sekcja 2: Całkowite ekspozycje Kwota    

Wskaźniki wzajemnych powiązań 

Sekcja 3: Aktywa wewnątrz systemu finansowego Kwota    

Sekcja 4: Pasywa wewnątrz systemu finansowego Kwota    

Sekcja 5: Wyemitowane papiery wartościowe Kwota    
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Wskaźniki substytucyjności/infrastruktury instytucji finansowych 

Sekcja 6: Płatności dokonane w ciągu roku sprawozdawczego (z wyjątkiem płatności 
wewnątrzgrupowych) Kwota    

Sekcja 7: Aktywa w depozycie Kwota    

Sekcja 8: Transakcje gwarantowane na rynku papierów dłużnych i rynku akcji Kwota    

Wskaźniki złożoności 

Sekcja 9: Kwota nominalna pozagiełdowych instrumentów pochodnych Kwota    

Sekcja 10: Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu i dostępne do sprzedaży Kwota    

Sekcja 11: Aktywa klasyfikowane na poziomie 3 Kwota    

Wskaźniki działalności transgranicznej 

Sekcja 12: Należności transgraniczne Kwota    

Sekcja 13: Zobowiązania transgraniczne Kwota    

Dane pomocnicze 

Sekcja 14: Wskaźniki pomocnicze Kwota    

Sekcja 15: Pozycje pomocnicze Kwota”     
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