
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

DECYZJE 

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/468 

z dnia 26 stycznia 2017 r. 

zmieniająca decyzję EBC/2010/10 dotyczącą nieprzestrzegania wymogów w zakresie 
sprawozdawczości statystycznej (EBC/2017/5) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności 
jego art. 5 ust. 1 i art. 34 ust. 1, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji staty
stycznych przez Europejski Bank Centralny ( 1 ), w szczególności jego art. 7, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2532/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące uprawnień Europejskiego 
Banku Centralnego do nakładania sankcji ( 2 ), w szczególności jego art. 6 ust. 2, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2157/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 1999 r. doty
czące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (EBC/1999/4) ( 3 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Procedura zbierania informacji dotyczących naruszeń i nakładania sankcji określona w decyzji EBC/2010/10 ( 4 ) 
okazała się być efektywnym narzędziem w zwalczaniu nieprzestrzegania wymogów sprawozdawczości statystycz
nej, a tym samym powinna być rozszerzona na przypadki nieprzestrzegania wymogów mogące zaistnieć 
w związku z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) ( 5 ). 

(2) Należy dookreślić obowiązki podmiotów sprawozdających w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania pocho
dzące z Europejskiego Banku Centralnego lub krajowych banków centralnych dotyczące możliwych przypadków 
nieprzestrzegania wymogów. 

(3) Decyzja EBC/2010/10 powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,
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( 1 ) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8. 
( 2 ) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 4. 
( 3 ) Dz.U. L 264 z 12.10.1999, s. 21. 
( 4 ) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego EBC/2010/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. dotycząca nieprzestrzegania wymogów w zakresie 

sprawozdawczości statystycznej (Dz.U. L 226 z 28.8.2010, s. 48). 
( 5 ) Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1333/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie statystyki rynków 

pieniężnych (EBC/2014/48) (Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 97).



 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zmiany 

W decyzji EBC/2010/10 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. »monetarna instytucja finansowa« (MIF) ma znaczenie nadane jej w art. 1 lit. a) rozporządzenia Europejskiego 
Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) (*); przy czym w związku z rozporządzeniem Europej
skiego Banku Centralnego (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) (**) pojęcie to należy interpretować w taki 
sposób, aby uwzględniało wszystkie oddziały MIF zlokalizowane w Unii lub w krajach Europejskiego Stowa
rzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), o ile postanowienia tego rozporządzenia wyraźnie nie przewidują inaczej; 

___________ 
(*) Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące 

bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2013/33) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 1). 
(**) Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1333/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie 

statystyki rynków pieniężnych (EBC/2014/48) (Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 97).”; 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. »termin wyznaczony przez KBC« określony przez dany KBC dzień i określoną godzinę otrzymania danych od 
podmiotów sprawozdających;”; 

c) dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10. »oddział« oznacza miejsce prowadzenia działalności, które prawnie stanowi zależną część instytucji i które 
realizuje bezpośrednio wszystkie bądź niektóre spośród transakcji nieodłącznie związanych z działalnością tej 
instytucji;”; 

d) dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11. »oddział położony w Unii lub w EFTA« oznacza oddział położony i zarejestrowany w państwie członkowskim 
Unii lub w państwie EFTA.”; 

2) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. EBC i KBC monitorują przestrzeganie przez podmioty sprawozdające wymogów minimum zapewniających 
zgodność ze spoczywającymi na nich obowiązkami sprawozdawczymi, określonych w załączniku IV do rozporzą
dzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) (*), 
załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 (EBC/2013/38), załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 
1074/2013 (EBC/2013/39), załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 1075/2013 (EBC/2013/40) oraz załączniku 
IV do rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48). W przypadku nieprzestrzegania wymogów EBC oraz 
właściwy KBC mogą przeprowadzić wstępną ocenę przestrzegania wymogów sprawozdawczych lub wszcząć 
postępowanie o naruszenie wymogów sprawozdawczych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2. Po przeprowadzeniu 
postępowania o naruszenie wymogów sprawozdawczych EBC może nałożyć sankcje zgodnie z art. 7 rozporzą
dzenia (WE) nr 2533/98. 

___________ 
(*) Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1072/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 

statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe (EBC/2013/34) (Dz.U. L 297 
z 7.11.2013, s. 51).”. 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Niniejsza decyzja nie narusza uprawnień EBC do nakładania sankcji na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) 
nr 2533/98.”;
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3) art. 3 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) EBC lub właściwy KBC może – po zarejestrowaniu przypadku nieprzestrzegania wymogów sprawozdawczych – 
udzielić danemu podmiotowi sprawozdającemu upomnienia, informując go o charakterze zarejestrowanego przy
padku nieprzestrzegania wymogów, oraz zalecić działania korygujące mające zapobiec powtórzeniu się nieprze
strzegania wymogów sprawozdawczych;”; 

4) art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wagę naruszeń w zakresie terminowości ocenia się na podstawie liczby dni roboczych oraz godzin opóźnienia 
w stosunku do terminu wyznaczonego przez EBC lub KBC.”; 

5) dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

„Artykuł 4a 

Udzielanie odpowiedzi na zapytania 

Podmioty sprawozdające udzielają odpowiedzi na zapytania dotyczące możliwych przypadków naruszenia wymogów 
w zakresie sprawozdawczości statystycznej w terminie określonym przez EBC lub właściwy KBC.”. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. Niniejszą decyzję stosuje się od okresu sprawozdawczego 
31 marca 2017 r. do dziennych wymogów sprawozdawczych, od okresu sprawozdawczego marca 2017 r. do miesięcz
nych i rocznych wymogów sprawozdawczych oraz od pierwszego kwartału 2017 r. do kwartalnych wymogów sprawoz
dawczych. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 26 stycznia 2017 r. 

Mario DRAGHI 
Prezes EBC
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