L 60/56

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

2.3.2018

SPROSTOWANIA
Sprostowanie do wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/697 z dnia 4 kwietnia
2017 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez
właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji (EBC/2017/9)
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 101 z dnia 13 kwietnia 2017 r.)
Strona 157, motyw 7:
zamiast:

„(7)

Opcje i swobody uznania dotyczące wyłączenia ekspozycji ze stosowania limitów dotyczących
dużych ekspozycji określonych w art. 395 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 powinny być
stosowane w sposób spójny w stosunku do istotnych instytucji i mniej istotnych instytucji, aby
stworzyć równe warunki konkurencji dla instytucji kredytowych w uczestniczących państwach
członkowskich, ograniczyć ryzyka koncentracji wynikające z określonych ekspozycji i zapewnić
stosowanie w ramach SSM równych standardów minimalnych dla oceny przestrzegania warunków
określonych w art. 400 ust. 3 tego rozporządzenia. Ograniczone powinny być w szczególności
ryzyka koncentracji wynikające z obligacji zabezpieczonych podlegających warunkom art. 129
ust. 1, 3 i 6 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub
władz lokalnych państw członkowskich lub gwarantowane przez te podmioty, gdzie należności te
miałyby wagę ryzyka 20 % według rozdziału 2 tytuł II część trzecia rozporządzenia (UE)
nr 575/2013. Dla ekspozycji wewnątrz grupy, w tym udziałów kapitałowych i udziałów innego
rodzaju, należy zapewnić, aby decyzja o całkowitym wyłączeniu tych ekspozycji z zastosowania
limitów dotyczących dużych ekspozycji była oparta na dokładnej ocenie zgodnie z załącznikiem I
do rozporządzenia (UE) 2016/445 (EBC/2016/4). Uzasadnione jest zastosowanie wspólnych
kryteriów oceny, czy ekspozycja, w tym udziały kapitałowe i udziały innego rodzaju, wobec
regionalnych lub centralnych instytucji kredytowych, z którymi dana instytucja kredytowa jest
stowarzyszona w sieci zgodnie z przepisami prawnymi lub ustawowymi i które na mocy tych
przepisów są odpowiedzialne za rozliczenia środków pieniężnych w ramach sieci, odpowiada
warunkom wyłączenia z limitów dotyczących dużych ekspozycji określonych w załączniku II do
rozporządzenia (UE) 2016/445 (EBC/2016/4). Zastosowanie takie powinno zapewniać, aby istotne
i mniej istotne instytucje stowarzyszone w tej samej sieci były traktowane w spójny sposób.
Wykonanie opcji przewidzianej w art. 400 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w sposób
określony w niniejszych wytycznych powinno mieć zastosowanie jedynie, gdy dane państwo
członkowskie nie wykonało opcji przewidzianej w art. 493 ust. 3 rozporządzenia (UE)
nr 575/2013.”,

powinno być:

„(7)

Opcje i swobody uznania dotyczące wyłączenia ekspozycji ze stosowania limitów dotyczących
dużych ekspozycji określonych w art. 395 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 powinny być
stosowane w sposób spójny w stosunku do istotnych instytucji i mniej istotnych instytucji, aby
stworzyć równe warunki konkurencji dla instytucji kredytowych w uczestniczących państwach
członkowskich, ograniczyć ryzyka koncentracji wynikające z określonych ekspozycji i zapewnić
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określonych w art. 400 ust. 3 tego rozporządzenia. Ograniczone powinny być w szczególności
ryzyka koncentracji wynikające z obligacji zabezpieczonych podlegających warunkom art. 129
ust. 1, 3 i 6 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub
władz lokalnych państw członkowskich lub gwarantowane przez te podmioty, gdzie należności te
miałyby wagę ryzyka 20 % według rozdziału 2 tytuł II część trzecia rozporządzenia (UE)
nr 575/2013. Uzasadnione jest zastosowanie wspólnych kryteriów oceny, czy ekspozycja, w tym
udziały kapitałowe i udziały innego rodzaju, wobec regionalnych lub centralnych instytucji
kredytowych, z którymi dana instytucja kredytowa jest stowarzyszona w sieci zgodnie
z przepisami prawnymi lub ustawowymi i które na mocy tych przepisów są odpowiedzialne za
rozliczenia środków pieniężnych w ramach sieci, odpowiada warunkom wyłączenia z limitów
dotyczących dużych ekspozycji określonych w załączniku do niniejszych wytycznych.
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rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w sposób określony w niniejszych wytycznych powinno mieć
zastosowanie jedynie, gdy dane państwo członkowskie nie wykonało opcji przewidzianej
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