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(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1383 

z dnia 15 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/990 w odniesieniu do wymogów dotyczących 
aktywów otrzymanych przez fundusze rynku pieniężnego w ramach umów z otrzymanym 

przyrzeczeniem odkupu 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie fun
duszy rynku pieniężnego (1), w szczególności jego art. 15 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/990 (2) kwalifikowalne inwestycje w umowy 
z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu dokonywane przez zarządzających funduszami rynku pieniężnego podle
gają dodatkowym ilościowym i jakościowym wymogom, w tym szczególnej korekcie w odniesieniu do wartości 
składnika aktywów (redukcja wartości). Wymogi te nie mają jednak zastosowania do transakcji zawartych z instytu
cjami kredytowymi, firmami inwestycyjnymi i zakładami ubezpieczeń, które mają siedzibę w Unii lub które są objęte 
decyzją w sprawie równoważności. W art. 2 ust. 6 lit. a), b) i c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/990 okreś
lono odpowiednie ramy regulacyjne dla każdej z tych kategorii instytucji finansowych.

(2) Aby zapewnić, by wyjątki te miały zastosowanie wyłącznie w przypadku przyjęcia decyzji w sprawie równoważ
ności w odniesieniu do danych państw trzecich, oraz aby zapewnić pewność prawa co do mającej zastosowanie pro
cedury stwierdzania równoważności, należy sprecyzować odpowiednie przepisy, na podstawie których mają zostać 
przyjęte decyzje w sprawie równoważności, tak aby wyjątki te mogły być stosowane. Należy zatem określić odpo
wiednie procedury stwierdzania równoważności w odniesieniu do państwa trzeciego, w którym podmioty te mają 
siedzibę.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2018/990,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. W art. 2 ust. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/990 lit. a), b) i c) otrzymują brzmienie:

„a) instytucja kredytowa nadzorowana zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (*) 
lub instytucja kredytowa posiadająca zezwolenie wydane w państwie trzecim, w odniesieniu do którego przyjęto 
decyzję w sprawie równoważności zgodnie z art. 114 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

(1) Dz.U. L 169 z 30.6.2017, s. 8.
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/990 z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniające i uzupełniające rozporządzenie Parla

mentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 w odniesieniu do prostych, przejrzystych i standardowych (STS) sekurytyzacji oraz 
papierów dłużnych przedsiębiorstw zabezpieczonych aktywami (ABCP), wymogów dotyczących aktywów otrzymanych w ramach 
umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu oraz metod oceny jakości kredytowej (Dz.U. L 177 z 13.7.2018, s. 1).
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b) firma inwestycyjna nadzorowana zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (**) 
lub firma inwestycyjna posiadająca zezwolenie wydane w państwie trzecim, w odniesieniu do którego przyjęto decyzję 
w sprawie równoważności zgodnie z art. 47 rozporządzenia (UE) nr 600/2014;

c) zakład ubezpieczeń nadzorowany zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/138/WE (***) lub zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie wydane w państwie trzecim, w odniesieniu do któ
rego przyjęto decyzję w sprawie równoważności zgodnie z art. 260 tej dyrektywy;

_____________
(*) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopusz

czenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i fir
mami inwestycyjnymi, 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).

(**) 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).

(***) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 15 czerwca 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca
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