
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. 
ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE 
i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) 

nr 648/2012 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173 z dnia 12 czerwca 2014 r.) 

1.  Strona 242, art. 23 ust. 3: 

zamiast:  „3. EUNB do dnia 3 stycznia 2016 r. wyda wytyczne, zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010, w celu wspierania konwergencji praktyk, aby określić warunki określone w ust. 1 lit. 
b), d), f), g i h)) niniejszego artykułu.”, 

powinno być:  „3. EUNB do dnia 3 stycznia 2016 r. wyda wytyczne, zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010, w celu wspierania konwergencji praktyk, aby określić warunki określone w ust. 1 lit. 
b), d), f), g) i h) niniejszego artykułu.”. 

2.  Strona 271, art. 44 ust. 11 i 12: 

zamiast:  „11. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 115 służących 
sprecyzowaniu okoliczności, w których wyłączenie jest niezbędne dla osiągnięcia celów określonych 
w ust. 3a niniejszego artykułu. 

12. Przed skorzystaniem z możliwości wyłączenia zobowiązania na mocy ust. 3, organ ds. restruk
turyzacji i uporządkowanej likwidacji powiadamia Komisję. W przypadku gdy wyłączenie 
wymagałoby wkładu z mechanizmu finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub 
z alternatywnego źródła finansowania na mocy ust. 4-8–3f, Komisja może …”, 

powinno być:  „11. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 115 służących 
sprecyzowaniu okoliczności, w których wyłączenie jest niezbędne dla osiągnięcia celów określonych 
w ust. 3 niniejszego artykułu. 

12. Przed skorzystaniem z możliwości wyłączenia zobowiązania na mocy ust. 3, organ ds. restruk
turyzacji i uporządkowanej likwidacji powiadamia Komisję. W przypadku gdy wyłączenie 
wymagałoby wkładu z mechanizmu finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub 
z alternatywnego źródła finansowania na mocy ust. 4–8, Komisja może …”.  
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