
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/405 

z dnia 21 listopada 2017 r. 

w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych 

i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 

(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. 456 ust. 1 lit. j), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Niderlandzka wersja językowa rozporządzenia (UE) nr 575/2013 zawiera błąd w art. 429a ust. 3 akapit trzeci, 
wprowadzony rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/62 (2), polegający na błędnym odniesieniu, 
ograniczając w ten sposób zakres warunków, które muszą zostać spełnione przez podmioty gospodarcze. 
Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe. 

(2)  Czeska wersja językowa rozporządzenia (UE) nr 575/2013 zawiera błąd w art. 429b ust. 4, wprowadzony 
rozporządzeniem delegowanym (UE) 2015/62, polegający na nadaniu warunkowi stosowania uproszczonej 
metody ujmowania zabezpieczeń finansowych znaczenia przeciwnego niż w pozostałych wersjach językowych. 
Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe. 

(3)  Litewska wersja językowa rozporządzenia (UE) nr 575/2013 zawiera błąd w art. 429b ust. 4, wprowadzony 
rozporządzeniem delegowanym (UE) 2015/62, w odniesieniu do określania narzutu. Sprostowanie nie ma 
wpływu na pozostałe wersje językowe. 

(4)  Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie (UE) nr 575/2013. 

(5) Z uwagi na pewność prawa niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia wejścia w życie rozporzą
dzenia delegowanego (UE) 2015/62, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

(nie dotyczy wersji polskiej) 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 18 stycznia 2015 r. 
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(1) Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1. 
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/62 z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europej

skiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni (Dz.U. L 11 z 17.1.2015, s. 37). 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 21 listopada 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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