
Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/63 z dnia 21 października 
2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu 
do składek ex ante wnoszonych na rzecz mechanizmów finansowania restrukturyzacji 

i uporządkowanej likwidacji 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11 z 17 stycznia 2015 r.) 

Strona 51, art. 3 ust. 27: 

zamiast:  „»bank rozwoju« oznacza każde przedsiębiorstwo lub jednostkę utworzoną lub utworzone przez państwo 
członkowskie, rząd centralny lub samorząd regionalny, które lub która udziela kredytów preferencyjnych 
w sposób niekonkurencyjny i nienastawiony na zysk, aby promować cele polityki publicznej tego rządu 
lub samorządu, pod warunkiem że ten rząd lub samorząd jest zobowiązany do ochrony gospodarczych 
podstaw tego przedsiębiorstwa lub tej jednostki i utrzymywania ich rentowności przez cały okres ich 
funkcjonowania, lub że przynajmniej 90 % ich finansowania pierwotnego lub 90 % udzielanych przez nie 
kredytów preferencyjnych jest bezpośrednio lub pośrednio gwarantowanych przez rząd centralny lub 
samorząd regionalny danego państwa członkowskiego;”, 

powinno być:  „»bank rozwoju« oznacza każde przedsiębiorstwo lub jednostkę utworzoną lub utworzone przez rząd 
centralny lub samorząd regionalny państwa członkowskiego, które to przedsiębiorstwo lub która to 
jednostka udziela kredytów preferencyjnych w sposób niekonkurencyjny i nienastawiony na zysk, aby 
promować cele polityki publicznej tego rządu lub samorządu, pod warunkiem że ten rząd lub samorząd 
jest zobowiązany do ochrony gospodarczych podstaw tego przedsiębiorstwa lub tej jednostki 
i utrzymywania ich rentowności przez cały okres ich funkcjonowania, lub że przynajmniej 90 % ich 
finansowania pierwotnego lub 90 % udzielanych przez nie kredytów preferencyjnych jest bezpośrednio 
lub pośrednio gwarantowanych przez tenże rząd centralny lub samorząd regionalny;”.  
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