
DECYZJE 

DECYZJA KOMISJI (UE) 2020/108 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

zmieniająca załącznik do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Republiką San Marino 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Układ monetarny pomiędzy Unią Europejską a Republiką San Marino z dnia 27 marca 2012 r. (1), w szcze-
gólności jego art. 8 ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Art. 8 Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Republiką San Marino („układ monetarny”) zobowiązuje 
Republikę San Marino do wdrożenia unijnych aktów prawnych i przepisów dotyczących banknotów i monet euro, 
bankowości i finansów, zapobiegania praniu pieniędzy, oszustwom i fałszowaniu gotówkowych i bezgotówkowych 
środków płatniczych, medali i żetonów oraz wymogów sprawozdawczości statystycznej. Te akty prawne i przepisy 
wymieniono w załączniku do układu monetarnego. 

(2) Raz w roku lub w razie potrzeby częściej Komisja dokonuje zmiany załącznika do układu monetarnego w celu uwz
ględnienia nowych istotnych unijnych aktów prawnych i przepisów oraz zmian w obowiązujących przepisach. 

(3) Niektóre akty prawne i przepisy UE nie mają już zastosowania, należy je zatem skreślić z załącznika, natomiast nie
które odpowiednie nowe akty prawne i przepisy UE oraz zmiany obowiązujących aktów prawnych, które zostały 
przyjęte, powinny zostać dodane do załącznika. 

(4) W związku z tym należy odpowiednio zmienić załącznik do układu monetarnego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Republiką San Marino zastępuje się tekstem znajdującym 
się w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 stycznia 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     

(1) Dz.U. C 121 z 26.4.2012, s. 5. 
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK                                                               

Przepisy wymagające wdrożenia Termin wdrożenia  

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy  

1 Decyzja Rady 2000/642/WSiSW z dnia 17 października 2000 r. dotycząca 
uzgodnień w sprawie współpracy pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego 
Państw Członkowskich w odniesieniu do wymiany informacji (Dz.U. L 271 z 
24.10.2000, s. 4). 

1 września 2013 r. 

2 Decyzja ramowa Rady 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie 
prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i 
konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa (Dz.U. L 182 z 
5.7.2001, s. 1).  

3 Decyzja ramowa Rady 2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie 
konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa (Dz.U. L 68 z 
15.3.2005, s. 49). 

1 października 2014 r. (1) 

4 Decyzja Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotycząca współpracy 
pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dzie-
dzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub 
innego mienia związanego z przestępstwem (Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 103).  

5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 
r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia prze-
stępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz.U. L 127 
z 29.4.2014, s. 39). 

1 listopada 2016 r. (2) 

6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 
2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i 
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 1). 

1 października 2017 r. (3) 

7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 
r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pie-
niędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 
z 5.6.2015, s. 73). 

1 października 2017 r. (3)  

zmieniona:  

8 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. 
zmieniającą dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu 
systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz 
zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, 
s. 43). 

31 grudnia 2020 r. (6)  

uzupełniona:  

9 rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. 
uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez 
wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (Dz.U. L 
254 z 20.9.2016, s. 1). 

1 października 2017 r. (5)  

zmienionym:  

10 rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/105 z dnia 27 października 
2017 r. zmieniającym rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 przez dodanie 
Etiopii do wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka zawartego w tabeli w pkt I 
załącznika (Dz.U. L 19 z 24.1.2018, s. 1). 

31 marca 2019 r. (6) 

11 rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/212 z dnia 13 grudnia 2017 r. 
zmieniającym rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrek-
tywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez dodanie Sri Lanki, 
Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do tabeli w pkt I załącznika (Dz.U. L 41 z 
14.2.2018, s. 4). 

31 marca 2019 r. (6) 
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Przepisy wymagające wdrożenia Termin wdrożenia 

12 rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/1108 z dnia 7 maja 2018 r. 
uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 o 
regulacyjne standardy techniczne dotyczące kryteriów wyznaczania centralnych 
punktów kontaktowych przez dostawców usług płatniczych oraz emitentów pie-
niądza elektronicznego oraz o przepisy dotyczące funkcji pełnionych przez takie 
punkty (Dz.U. L 203 z 10.8.2018, s. 2). 

31 grudnia 2020 r. (7) 

13 rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/1467 z dnia 27 lipca 2018 r. 
zmieniającym rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrek-
tywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez dodanie Pakistanu do 
tabeli w pkt I załącznika (Dz.U. L 246 z 2.10.2018, s. 1). 

31 grudnia 2019 r. (7) 

14 rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/758 z dnia 31 stycznia 2019 r. 
uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w 
odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny 
zakres działań oraz rodzaj dodatkowych środków, które instytucje kredytowe i 
finansowe muszą wdrożyć, aby ograniczyć ryzyko związane z praniem pieniędzy i 
finansowaniem terroryzmu w niektórych państwach trzecich (Dz.U. L 125 z 
14.5.2019, s. 4). 

31 grudnia 2020 r. (7) 

15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z dnia 23 paź 
dziernika 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub 
wywożonych z Unii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1889/2005, Dz.U. L 
284 z 12.11.2018, s. 6). 

31 grudnia 2021 r. (7) 

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1673 z dnia 23 paździer 
nika 2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawno-
karnych (Dz.U. L 284 z 12.11.2018, s. 22). 

31 grudnia 2021 r. (7)  

Przeciwdziałanie oszustwom i fałszowaniu pieniędzy  

17 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. ustanawia-
jące środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem (Dz.U. L 181 z 
4.7.2001, s. 6) 

1 września 2013 r. 

zmienione:  

18 rozporządzeniem Rady (WE) nr 44/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1338/2001 ustanawiającym środki niezbędne dla 
ochrony euro przed fałszowaniem (Dz.U. L 17 z 22.1.2009, s. 1).  

19 Decyzja Rady 2001/887/WSiSW z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ochrony euro 
przed fałszowaniem (Dz.U. L 329 z 14.12.2001, s. 1). 

1 września 2013 r. 

20 Decyzja Rady 2003/861/WE z dnia 8 grudnia 2003 r. dotycząca analizy technicz-
nej i współpracy w odniesieniu do fałszywych monet euro (Dz.U. L 325 z 
12.12.2003, s. 44). 

1 września 2013 r. 

21 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2182/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. dotyczące 
medali i żetonów podobnych do monet euro (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 1). 

1 września 2013 r.  

zmienione:  

22 rozporządzeniem Rady (WE) nr 46/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 2182/2004 dotyczące medali i żetonów podobnych do 
monet euro (Dz.U. L 17 z 22.1.2009, s. 5).  

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/62/UE z dnia 15 maja 2014 r. 
w sprawie prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fałszowa-
niem, zastępująca decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW (Dz.U. L 151 z 
21.5.2014, s. 1). 

1 lipca 2016 r. (2) 

24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/713 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówko-
wymi środkami płatniczymi, zastępująca decyzję ramową Rady 2001/413/WSiSW 
(Dz.U. L 123 z 10.5.2019, s. 18). 

31 grudnia 2021 r. (7) 
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Przepisy dotyczące banknotów i monet euro  

25 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2532/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące 
uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (Dz.U. L 318 z 
27.11.1998, s. 4). 

1 września 2013 r. 

26 Konkluzje Rady z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie systemu zarządzania jakością w 
odniesieniu do monet euro 

1 września 2013 r. 

27 Komunikat Komisji 2001/C 318/03 z dnia 22 października 2001 r. w sprawie 
ochrony praw autorskich do projektów wspólnych stron monet euro (C(2001) 600 
final) (Dz.U. C 318 z 13.11.2001, s. 3). 

1 września 2013 r. 

28 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego EBC/2003/5 z dnia 20 marca 2003 r. 
w sprawie egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reproduk-
cji banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów 
euro (Dz.U. L 78 z 25.3.2003, s. 20) 

1 września 2013 r. 

zmienione:  

29 wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego EBC/2013/11 z dnia 19 kwietnia 
2013 r. zmieniającymi wytyczne EBC/2003/5 w sprawie egzekwowania środków 
przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie 
wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro (Dz.U. L 118 z 30.4.2013, 
s. 43). 

1 października 2013 r. (1) 

30 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego EBC/2010/14 z dnia 16 września 2010 
r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego 
wprowadzania do obiegu banknotów euro (Dz.U. L 267 z 9.10.2010, s. 1). 

1 września 2013 r. 

zmieniona:  

31 decyzją Europejskiego Banku Centralnego EBC/2012/19 z dnia 7 września 2012 r. 
zmieniającą decyzję EBC/2010/14 w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości 
obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro 
(2012/507/UE) (Dz.U. L 253 z 20.9.2012, s. 19). 

1 października 2013 r. (1) 

32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1210/2010 z dnia 15 
grudnia 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępo-
wania z monetami euro nienadającymi się do obiegu (Dz.U. L 339 z 22.12.2010, 
s. 1). 

1 września 2013 r. 

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1214/2011 z dnia 16 
listopada 2011 r. w sprawie zawodowego, transgranicznego transportu drogo-
wego gotówki euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro 
(Dz.U. L 316 z 29.11.2011, s. 1) 

1 października 2014 r. (1) 

34 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 651/2012 z dnia 4 lipca 
2012 r. w sprawie emisji monet euro (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 135). 

1 października 2013 r. (1) 

35 Decyzja EBC/2013/10 w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i 
wycofywania banknotów euro (ECB/2013/10) (Dz.U. L 118 z 30.4.2013, s. 37). 

1 października 2013 r. (1) 

zmieniona:  

decyzją Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/669 z dnia 4 kwietnia 2019 
r. zmieniającą decyzję EBC/2013/10 w sprawie nominałów, parametrów, repro-
dukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro (Dz.U. L 113 z 29.4.2019, s. 6). 

31 grudnia 2020 r. (7) 

36 Rozporządzenie Rady (UE) nr 729/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie 
nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu 
(Dz.U. L 194 z 2.7.2014, s. 1). 

1 października 2013 r. (1) 
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Przepisy wymagające wdrożenia Termin wdrożenia  

Prawodawstwo w dziedzinie bankowości i finansów  

37 Dyrektywa Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finanso-
wych (Dz.U. L 372 z 31.12.1986, s. 1). 

1 września 2016 r. 

zmieniona:  

38 dyrektywą 2001/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 
2001 r. zmieniającą dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG oraz 86/635/EWG w 
zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych nie-
których rodzajów spółek, a także banków oraz innych instytucji finansowych (Dz. 
U. L 283 z 27.10.2001, s. 28).  

39 dyrektywą 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 
r. zmieniającą dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG i 
91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakła-
dów ubezpieczeń (Dz.U. L 178 z 17.7.2003, s. 16).  

40 dyrektywą 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 
r. zmieniającą dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań 
finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowa-
nych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolido-
wanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 
91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
zakładów ubezpieczeń (Dz.U. L 224 z 16.8.2006, s. 1).  

41 Dyrektywa Rady 89/117/EWG z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie obowiązków w 
zakresie publikacji odnoszących się do rocznych sprawozdań finansowych 
oddziałów, utworzonych w państwie członkowskim, instytucji kredytowych i 
instytucji finansowych mających swoją siedzibę poza tym państwem członkow-
skim (Dz.U. L 44 z 16.2.1989, s. 40). 

1 września 2018 r. 

42 Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 r. w 
sprawie systemów rekompensat dla inwestorów (Dz.U. L 84 z 26.3.1997, s. 22). 

1 września 2018 r. 

43 Dyrektywa 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w 
sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów 
wartościowych (Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45). 

1 września 2018 r. 

zmieniona:  

44 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/44/WE z dnia 6 maja 2009 r. 
zmieniającą dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach 
płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w 
sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do sys-
temów powiązanych i do wierzytelności kredytowych (Dz.U. L 146 z 10.6.2009, 
s. 37).  

45 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 
r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 
2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 
2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europej-
skiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europej-
skiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowni-
czych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (Dz.U. L 331 z 
15.12.2010, s. 120).  

46 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 
lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji 
(Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1). 

30 września 2019 r. (3) 
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47 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 
lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w 
Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, 
zmieniającym dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 
236/2012 (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1). 

1 września 2018 r. 

48 Dyrektywa 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 
r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (Dz.U. L 125 z 
5.5.2001, s. 15) 

1 września 2018 r. 

zmieniona:  

49 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. 
ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restruk-
turyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i 
firm inwestycyjnych oraz zmieniającą 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/UE oraz roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 
648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190).  

50 Dyrektywa 2002/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2002 
r. w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych (Dz.U. L 168 z 
27.6.2002, s. 43). 

1 września 2018 r. 

zmieniona:  

51 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/44/WE z dnia 6 maja 2009 r. 
zmieniającą dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach 
płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w 
sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do sys-
temów powiązanych i do wierzytelności kredytowych (Dz.U. L 146 z 10.6.2009, 
s. 37).  

52 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. 
ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restruk-
turyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i 
firm inwestycyjnych oraz zmieniającą 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/UE oraz roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 
648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190). 

1 września 2018 r. (2) 

53 Dyrektywa 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 
r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami 
ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego 
i zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 
92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 35 z 11.2.2003, s. 1) oraz, w stosow-
nych przypadkach, powiązane środki poziomu 2 

1 września 2018 r. 

zmieniona:  

54 dyrektywą 2005/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. 
zmieniającą dyrektywy Rady 73/239/EWG, 85/611/EWG, 91/675/EWG, 
92/49/EWG i 93/6/EWG oraz dyrektywy 94/19/WE, 98/78/WE, 2000/12/WE, 
2001/34/WE, 2002/83/WE i 2002/87/WE w celu ustanowienia nowej struktury 
organizacyjnej komitetów w sektorze usług finansowych (Dz.U. L 79 z 24.3.2005, 
s. 9).  

55 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/25/WE z dnia 11 marca 2008 r. 
zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE w sprawie dodatkowego nadzoru nad insty-
tucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwesty-
cyjnymi konglomeratu finansowego w odniesieniu do uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji (Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 40).  
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56 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 
r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 
2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 
2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europej-
skiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europej-
skiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowni-
czych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (Dz.U. L 331 z 
15.12.2010, s. 120).  

57 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/89/UE z dnia 16 listopada 2011 
r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE, 2006/48/WE i 
2009/138/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finanso-
wymi konglomeratu finansowego (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 113).  

58 dyrektywą 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 inwestycyj-
nymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE 
oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).  

59 Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę 
Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 
30.4.2004, s. 1) oraz, w stosownych przypadkach, powiązane środki poziomu 2 

1 września 2018 r. 

zmieniona:  

60 dyrektywą 2006/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 
r. zmieniającą dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finanso-
wych w odniesieniu do niektórych terminów (Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 60).  

61 dyrektywą 2007/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 
r. zmieniającą dyrektywę Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 2002/83/WE, 
2004/39/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w zakresie zasad proceduralnych i 
kryteriów oceny stosowanych w ramach oceny ostrożnościowej przypadków 
nabycia lub zwiększenia udziałów w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. L 
247 z 21.9.2007, s. 1).  

62 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/10/WE z dnia 11 marca 2008 r. 
zmieniającą dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finanso-
wych w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 
76 z 19.3.2008, s. 33).  

63 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 
r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 
2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 
2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europej-
skiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europej-
skiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowni-
czych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (Dz.U. L 331 z 
15.12.2010, s. 120).  
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64 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 
września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 (Dz.U. L 266 z 9.10.2009, s. 11). 

1 września 2018 r. 

zmienione:  

65 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 
marca 2012 r. ustanawiającym wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do 
poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającym rozporządzenie 
(WE) nr 924/2009 (Dz.U. L 94 z 30.3.2012, s. 22). 

1 września 2018 r. (1) 

66 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 
2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pie-
niądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, 
zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 
2000/46/WE (Dz.U. L 267 z 10.10.2009, s. 7). 

1 września 2016 r. 

zmieniona:  

67 dyrektywą 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 inwestycyj-
nymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE 
oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338). 

1 września 2017 r. (3) 

68 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 
2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającą 
dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 
1093/2010 oraz uchylającą dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, 
s. 35). 

30 września 2018 r. (4) 

69 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 
listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Euro-
pejskiego 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). 

1 września 2016 r. 

zmienione:  

70 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1022/2013 z dnia 22 
października 2013 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego) w odniesieniu do powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu 
szczególnych zadań zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013 (Dz.U. L 
287 z 29.10.2013, s. 5).  

71 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w 
sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami miesz-
kalnymi i zmieniającą dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie 
(UE) nr 1093/2010 (Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 34).  

72 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. 
ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restruk-
turyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i 
firm inwestycyjnych oraz zmieniającą 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/UE oraz roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 
648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190). 

1 września 2018 r. (3) 

73 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 
2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającą 
dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 
1093/2010 oraz uchylającą dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, 
s. 35). 

30 września 2018 r. (4) 
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74 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 
listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Euro-
pejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 
716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 
15.12.2010, s. 84). 

1 września 2016 r. 

zmienione:  

75 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. 
w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany 
dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i 
(UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).  

76 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2014 z dnia 3 
kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określo-
nych działań w dziedzinach sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań 
finansowych na lata 2014–2020 oraz uchylającym decyzję nr 716/2009/WE (Dz. 
U. L 105 z 8.4.2014, s. 1).  

77 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/51/UE z dnia 16 kwietnia 2014 
r. zmieniającą dyrektywy 2003/71/WE i 2009/138/WE oraz rozporządzenia (WE) 
nr 1060/2009, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010 w zakresie uprawnień 
Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (Dz.U. L 153 z 
22.5.2014, s. 1).  

78 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 
marca 2012 r. ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do 
poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 924/2009 (Dz.U. L 94 z 30.3.2012, s. 22). 

1 kwietnia 2018 r. (2) 

zmienione:  

79 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 248/2014 z dnia 26 
lutego 2014 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 260/2012 w odniesieniu do 
przejścia na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty (Dz.U. L 84 z 
20.3.2014, s. 1).  

80 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 
2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. 
U. L 201 z 27.7.2012, s. 1) oraz, w stosownych przypadkach, powiązane środki 
poziomu 2 

30 września 2019 r. (3) 

zmienione:  

81 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 
czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredyto-
wych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. 
U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).  

82 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. 
ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restruk-
turyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i 
firm inwestycyjnych oraz zmieniającą 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/UE oraz roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 
648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190).  

83 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 
maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającym 
rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84). 

31 grudnia 2020 r. (3) 
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84 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. 
w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pienię-
dzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 
5.6.2015, s. 73).  

85 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 lis 
topada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządze-
nia (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1). 

30 września 2019 r. (4) 

86 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 
czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredyto-
wych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. 
L 176 z 27.6.2013, s. 1) oraz, w stosownych przypadkach, powiązane środki 
poziomu 2 

1 września 2017 r. (1) 

zmienione:  

87 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2395 z dnia 12 
grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do 
rozwiązań przejściowych dotyczących złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 
na fundusze własne oraz dotyczących traktowania jako duże ekspozycje niektó-
rych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denominowanych w 
walucie krajowej dowolnego państwa członkowskiego (Dz.U. L 345 z 27.12.2017, 
s. 27). 

30 czerwca 2019 r. (6) 

88 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2401 z dnia 12 
grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w sprawie 
wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych 
(Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 1). 

31 marca 2020 r. (6) 

89 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/630 z dnia 17 
kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu 
do minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych (Dz.U. L 111 
z 25.4.2019, s. 4). 

31 grudnia 2020 r. (7) 

90 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 inwestycyj-
nymi, 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) oraz, w stosownych przy-
padkach, powiązane środki poziomu 2 

1 września 2017 r. (1) 

zmieniona:  

91 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. 
ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restruk-
turyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i 
firm inwestycyjnych oraz zmieniającą 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/UE oraz roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 
648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190). 

1 września 2018 r. (3) 

92 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć 
na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 
12.6.2014, s. 1) oraz, w stosownych przypadkach, powiązane środki poziomu 2 

30 września 2018 r. (4) 

zmienione:  
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93 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 
czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w 
instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników 
funduszy inwestycyjnych i zmieniającym dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE 
oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1). 

1 marca 2020 r. (6) 

94 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1033 z dnia 23 
czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie ryn-
ków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie 
nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia 
rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych 
depozytów papierów wartościowych (Dz.U. L 175 z 30.6.2016, s. 1). 

30 września 2018 r. (5) 

95 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 
r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 149). 

1 września 2016 r. (2) 

96 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 
r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć 
na rynku) (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 179). 

30 września 2018 r. (4) 

97 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. 
ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restruk-
turyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i 
firm inwestycyjnych oraz zmieniająca 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/UE oraz roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 
648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190) oraz, w stosownych przypadkach, 
powiązane środki poziomu 2 

1 września 2018 r. (2) 

zmieniona:  

98 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2399 z dnia 12 grudnia 
2017 r. zmieniającą dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywile-
jowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w 
postępowaniu upadłościowym (Dz.U. L 345 z 27.12.2017, s. 96). 

31 października 2019 r. (6) 

99 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. 
w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 
2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349) oraz, w 
stosownych przypadkach, powiązane środki poziomu 2 

31 grudnia 2020 r. (3) 

zmieniona:  

100 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 
lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w 
Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, 
zmieniającym dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 
236/2012 (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1). 

31 grudnia 2020 r. (4) 

101 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1034 z dnia 23 czerwca 
2016 r. zmieniającą dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów 
finansowych (Dz.U. L 175 z 30.6.2016, s. 8). 

31 grudnia 2021 r. (5) 

102 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 
maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające roz-
porządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84) oraz, w stosow-
nych przypadkach, powiązane środki poziomu 2 

31 grudnia 2020 r. (3) 

zmienione:  

103 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1033 z dnia 23 
czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie ryn-
ków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie 
nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia 
rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych 
depozytów papierów wartościowych (Dz.U. L 175 z 30.6.2016, s. 1). 

31 grudnia 2020 r. (5) 
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104 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 
lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w 
Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, 
zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 
236/2012 (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1). 

31 grudnia 2020 r. (4) 

zmienione:  

105 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1033 z dnia 23 
czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie ryn-
ków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie 
nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia 
rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych 
depozytów papierów wartościowych (Dz.U. L 175 z 30.6.2016, s. 1). 

31 grudnia 2020 r. (6) 

106 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listo 
pada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papie-
rów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) 
nr 648/2012 (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1). 

30 września 2019 r. (4) 

107 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 
2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca 
dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 
1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, 
s. 35) oraz, w stosownych przypadkach, powiązane środki poziomu 2 

30 września 2018 r. (4) 

108 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 
czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w 
instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników 
funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE 
oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1). 

1 marca 2020 r. (6) 

Prawodawstwo w dziedzinie gromadzenia informacji statystycznych (*)  

109 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego EBC/2013/24 z dnia 25 lipca 2013 r. 
w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Cen-
tralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (Dz.U. L 2 z 7.1.2014, 
s. 34). 

1 września 2016 r. (2) 

zmienione:  

110 wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/66 z dnia 26 listopada 
2015 r. zmieniającymi wytyczne EBC/2013/24 w sprawie wymagań w zakresie 
sprawozdawczości statystycznej EBC w dziedzinie kwartalnych sprawozdań 
finansowych (EBC/2015/40) (Dz.U. L 14 z 21.1.2016, s. 36). 

31 marca 2017 r. (4) 

111 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). 

1 września 2016 r. (2) 

zmienione:  

112 rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1375/2014 z dnia 10 
grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1071/2013 dotyczące 
bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2013/33) 
(EBC/2014/51) (Dz.U. L 366 z 20.12.2014, s. 77).  

113 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). 

1 września 2016 r. (2) 

zmienione:  

114 rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 756/2014 z dnia 8 
lipca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1072/2013 (EBC/2013/34) w 
sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje 
finansowe (EBC/2014/30) (Dz.U. L 205 z 12.7.2014, s. 14).  
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115 Wytyczne EBC/2014/15 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 kwietnia 2014 
r. w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (Dz.U. L 340 z 26.11.2014, s. 1). 

1 września 2016 r. (2) 

zmienione:  

116 wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/571 z dnia 6 listopada 
2014 r. zmieniającymi wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i 
finansowej (EBC/2014/43) (Dz.U. L 93 z 9.4.2015, s. 82).  

117 wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/450 z dnia 4 grudnia 
2015 r. zmieniającymi wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i 
finansowej (EBC/2015/44) (Dz.U. L 86 z 1.4.2016, s. 42). 

31 marca 2017 r. (4) 

118 wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/148 z dnia 16 grudnia 
2016 r. zmieniającymi wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i 
finansowej (EBC/2016/45) (Dz.U. L 26 z 31.1.2017, s. 1). 

1 listopada 2017 r. (5) 

119 wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/877 z dnia 1 czerwca 
2018 r. zmieniającymi wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i 
finansowej (EBC/2018/17) (Dz.U. L 154 z 18.6.2018, s. 22). 

1 października 2019 r.” (6) 

(1) (1) W 2013 r. wspólny komitet uzgodnił te terminy zgodnie z art. 8 ust. 5 Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Republiką 
San Marino z dnia 27 marca 2012 r. 

(2) (2) W 2014 r. wspólny komitet uzgodnił te terminy zgodnie z art. 8 ust. 5 Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Republiką 
San Marino z dnia 27 marca 2012 r. 

(3) (3) W 2015 r. wspólny komitet uzgodnił te terminy zgodnie z art. 8 ust. 5 Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Republiką 
San Marino z dnia 27 marca 2012 r. 

(4) (4) W 2016 r. wspólny komitet uzgodnił te terminy zgodnie z art. 8 ust. 5 Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Republiką 
San Marino z dnia 27 marca 2012 r. 

(5) (5) W 2017 r. wspólny komitet uzgodnił te terminy zgodnie z art. 8 ust. 5 Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Republiką 
San Marino z dnia 27 marca 2012 r. 

(6) (6) W 2018 r. wspólny komitet uzgodnił te terminy zgodnie z art. 8 ust. 5 Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Republiką 
San Marino z dnia 27 marca 2012 r. 

(7) (7) W 2019 r. wspólny komitet uzgodnił te terminy zgodnie z art. 8 ust. 4 Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Republiką 
San Marino z dnia 27 marca 2012 r. 

(*) * Zgodnie ze wzorem uproszczonej sprawozdawczości statystycznej.   
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