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▼B
▼M1
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 2 lipca 2014 r.
w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu
danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym
przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniami
wykonawczymi Komisji (UE) nr 680/2014 oraz (UE) 2016/2070
(EBC/2014/29) (2014/477/UE)

Artykuł 1
Zakres
Zgodnie z art. 21 rozporządzenia ramowego w sprawie Jednolitego
Mechanizmu Nadzorczego niniejsza decyzja określa procedury odno
szące się do przedkładania EBC danych przekazywanych właściwym
organom krajowym przez nadzorowane podmioty na podstawie rozpo
rządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 oraz rozporządzenia
wykonawczego (UE) 2016/2070 (1).
▼B
Artykuł 2
Definicje
Do celów niniejszej decyzji stosuje się definicje zawarte w rozporzą
dzeniu ramowym w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.
▼M1
Artykuł 3
Daty przekazywania danych
1.
Właściwe organy krajowe przedkładają EBC dane, o których
mowa w art. 1, otrzymane od nadzorowanych podmiotów w następują
cych datach:
1) do godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) (2) dziesią
tego dnia roboczego po odpowiedniej dacie przekazania danych
określonej w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 680/2014
oraz w art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2070
w odniesieniu do:
a) istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na
najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących państwach
członkowskich;
b) istotnych nadzorowanych podmiotów niestanowiących części
nadzorowanej grupy;
(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2070 z dnia 14 września
2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące wzorów,
definicji i rozwiązań informatycznych stosowanych przez instytucje przy
dokonywaniu zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
i właściwych organów zgodnie z art. 78 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Euro
pejskiego i Rady 2013/36/UE (Dz.U. L 328 z 2.12.2016, s. 1).
(2) CET uwzględnia zmianę na środkowoeuropejski czas letni.
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▼M1
c) nadzorowanych podmiotów, które są sklasyfikowane jako istotne
na podstawie faktu, że stanowią jedną z trzech najistotniejszych
instytucji kredytowych w danym państwie członkowskim i które
przekazują dane na zasadzie skonsolidowanej lub na zasadzie
indywidualnej jeżeli nie są zobowiązane do przekazywania
danych na zasadzie skonsolidowanej;
d) innych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na zasa
dzie skonsolidowanej lub na zasadzie jednostkowej, jeżeli nie są
zobowiązane do przekazywania danych na zasadzie skonsolido
wanej, wymienionych w wykazie instytucji objętych sprawoz
dawczością do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
(EUNB) zgodnie z art. 2 decyzji Europejskiego Urzędu Nadzoru
Bankowego EBA/DC/2015/130 (1) oraz art. 2 decyzji Europej
skiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/DC/2016/156 (2);
2) do końca dwudziestego piątego dnia roboczego po odpowiednich
datach przekazania danych określonych w rozporządzeniu wykonaw
czym (UE) nr 680/2014 oraz w art. 4 rozporządzenia wykonaw
czego (UE) 2016/2070 w odniesieniu do:
a) istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na
poziomie skonsolidowanym lub subskonsolidowanym w zakresie,
w jakim dane te nie zostały przekazane zgodnie z pkt 1;
b) istotnych nadzorowanych podmiotów stanowiących część nadzo
rowanej grupy przekazującej dane na zasadzie indywidualnej
w zakresie, w jakim dane te nie zostały przekazane zgodnie
z pkt 1;
c) mniej istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane
na najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących
państwach członkowskich w zakresie, w jakim dane te nie zostały
przekazane zgodnie z pkt 1;
d) mniej istotnych nadzorowanych podmiotów niestanowiących
części nadzorowanej grupy w zakresie, w jakim dane te nie
zostały przekazane zgodnie z pkt 1;
4) do końca trzydziestego piątego dnia roboczego po odpowiednich
datach przekazania danych określonych w rozporządzeniu wykonaw
czym (UE) nr 680/2014 oraz w art. 4 rozporządzenia wykonaw
czego (UE) 2016/2070 w odniesieniu do:
a) mniej istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane
na poziomie skonsolidowanym lub subskonsolidowanym
w zakresie, w jakim dane te nie zostały przekazane zgodnie
z pkt 1 i 2;
b) mniej istotnych nadzorowanych podmiotów stanowiących część
nadzorowanej grupy przekazującej dane na zasadzie indywi
dualnej w zakresie, w jakim dane te nie zostały przekazane
zgodnie z pkt 1.
(1) Decyzja Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/DC/2015/130
z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przekazywania danych Europejskiemu
Urzędowi Nadzoru Bankowego przez organy właściwe. Dostępna na stronie
internetowej EUNB pod adresem www.eba.europa.eu.
(2) Decyzja Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/DC/2016/156
z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie danych wykorzystywanych do analizy
porównawczej do celów nadzorczych. Dostępna na stronie internetowej
EUNB pod adresem www.eba.europa.eu.
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▼M1
2.
W drodze odstępstwa od postanowień ust. 1 właściwe organy
krajowe przekazują EBC dane, o których mowa w art. 5 rozporządzenia
wykonawczego (UE) 2016/2070, w następujących datach przekazy
wania danych:
1) do godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) dziesiątego
dnia roboczego po dniu 11 listopada każdego roku kalendarzowego
w odniesieniu do:
a) istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na
najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących państwach
członkowskich;
b) istotnych nadzorowanych podmiotów niestanowiących części
nadzorowanej grupy;
c) nadzorowanych podmiotów, które są sklasyfikowane jako istotne
na podstawie faktu, że stanowią jedną z trzech najistotniejszych
instytucji kredytowych w danym państwie członkowskim, i które
przekazują dane na zasadzie skonsolidowanej lub na zasadzie
indywidualnej, jeżeli nie są zobowiązane do przekazywania
danych na zasadzie skonsolidowanej;
d) innych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na zasadzie
skonsolidowanej lub na zasadzie jednostkowej, jeżeli nie są zobo
wiązane do przekazywania danych na zasadzie skonsolidowanej,
wymienionych w wykazie instytucji objętych sprawozdawczością
do EUNB zgodnie z art. 2 decyzji EBA/DC/2016/156;
2) do końca dwudziestego piątego dnia roboczego po dniu 11 listopada
każdego roku kalendarzowego w odniesieniu do:
a) istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na
poziomie skonsolidowanym i subskonsolidowanym w zakresie,
w jakim dane te nie zostały przekazane zgodnie z pkt 1;
b) istotnych nadzorowanych podmiotów stanowiących część nadzo
rowanej grupy przekazującej dane na zasadzie indywidualnej
w zakresie, w jakim dane te nie zostały przekazane zgodnie
z pkt 1;
c) mniej istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane
na najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących
państwach członkowskich w zakresie, w jakim dane te nie zostały
przekazane zgodnie z pkt 1;
d) mniej istotnych nadzorowanych podmiotów niestanowiących
części nadzorowanej grupy w zakresie, w jakim dane te nie
zostały przekazane zgodnie z pkt 1;
3) do końca trzydziestego piątego dnia roboczego po dniu 11 listopada
każdego roku kalendarzowego w odniesieniu do:
a) mniej istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane
na poziomie skonsolidowanym lub subskonsolidowanym
w zakresie, w jakim dane te nie zostały przekazane zgodnie
z pkt 1 i 2;
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▼M1
b) mniej istotnych nadzorowanych podmiotów stanowiących część
nadzorowanej grupy przekazującej dane na zasadzie indywi
dualnej w zakresie, w jakim dane te nie zostały przekazane
zgodnie z pkt 1.
▼B
Artykuł 4
Kontrola jakości danych
▼M1
1.
Właściwe organy krajowe monitorują i oceniają jakość i wiarygod
ność danych udostępnianych EBC. Właściwe organy krajowe stosują
odpowiednie zasady walidacji stworzone, aktualizowane i publikowane
przez EUNB. Właściwe organy krajowe stosują także dodatkowe
kontrole jakości danych określone przez EBC we współpracy z właści
wymi organami krajowymi.
▼B
2.
Dane, których zgodność z zasadami walidacji oraz dodatkową
kontrolą jakości została sprawdzona, przekazywane są zgodnie z nastę
pującymi minimalnymi wymogami w zakresie dokładności:
a) właściwe organy krajowe dostarczają w stosownych przypadkach
informacje na temat zmian, jakie mogą wyniknąć z przekazanych
danych; oraz
b) informacje muszą być pełne: istniejące luki powinny być odnoto
wane, wyjaśnione EBC oraz w stosowych przypadkach uzupełnione
bez zbędnej zwłoki.
Artykuł 5
Informacje jakościowe
1.
Właściwe organy krajowe bez zbędnej zwłoki przedkładają EBC
odpowiednie wyjaśnienia w przypadku, gdy jakość danych w danej
tabeli taksonomii nie może być zagwarantowana.
2.
Ponadto właściwe organy krajowe informują EBC o przyczynach
wniesienia ewentualnych istotnych poprawek.
Artykuł 6
Określenie formatu przekazywania danych
▼M1
1.
Właściwe organy krajowe przekazują dane określone w niniejszej
decyzji zgodnie z odpowiednim modelem punktów danych (Data Point
Model) oraz taksonomią rozszerzalnego języka sprawozdawczości finan
sowej (eXtensible Business Reporting Language) stworzonymi, aktuali
zowanymi i publikowanymi przez EUNB.
▼B
2.
Nadzorowane podmioty identyfikuje się w odpowiednich transmis
jach korzystając z (pre-LEI) identyfikatora podmiotu prawnego [pre(Legal Entity Identifier)].
Artykuł 7
Pierwsze daty referencyjne
1.
Pierwszymi datami referencyjnymi dla przekazania danych
określonych w art. 3 ust. 1 są daty wskazane w art. 8 ust. 1 decyzji
EBA/DC/090.
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▼B
2.
Pierwszą datą referencyjną dla przekazania danych określonych
w art. 3 ust. 2, 3 i 4 jest dzień 31 grudnia 2014 r.

▼M1
Artykuł 7a
Pierwsze przekazanie danych po nabraniu skuteczności przez
decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1493
(EBC/2017/23)
1.
Właściwe organy krajowe przedkładają dane przekazywane im na
podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2070 zgodnie
z postanowieniami decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE)
2017/1493 (EBC/2017/23) (1), poczynając od pierwszych dat przekazy
wania danych przypadających po nabraniu przez tę decyzję skutecz
ności.

2.
Właściwe organy krajowe przedkładają dane przekazywane im na
podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 przez insty
tucje wymienione w wykazie instytucji objętych sprawozdawczością do
EUNB na mocy art. 2 decyzji EBA/DC/2016/156 zgodnie z art. 3 ust. 1
pkt 1 lit. d), poczynając od pierwszych dat przekazywania danych
przypadających po nabraniu skuteczności przez decyzję (UE) 2017/1493
(EBC/2017/23).

▼B
Artykuł 8
Przepis przejściowy
1.
Dla sprawozdawczej daty referencyjnej w 2014 r. datami przeka
zania sprawozdania przez właściwe organy krajowe, określonymi w art.
3 ust. 1 są daty wskazane w art. 8 ust. 2 decyzji EBA/DC/090.

2.
Od sprawozdawczej daty referencyjnej 31 grudnia 2014 r. do
sprawozdawczej daty referencyjnej 31 grudnia 2015 r. datą przekazania
sprawozdania przez właściwe organy krajowe, określoną w art. 3 ust. 3,
jest koniec trzydziestego dnia roboczego po dacie przekazania danych
przez nadzorowane podmioty właściwemu organowi krajowemu.

3.
Przed dniem 4 listopada 2014 r. właściwe organy krajowe przed
łożą EBC dane, o których mowa w art. 1, dotyczące:

a) nadzorowanych grup i nadzorowanych podmiotów podlegających
wszechstronnej ocenie zgodnie z decyzją EBC/2014/3 (2);
(1) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1493 z dnia 3 sierpnia
2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/29 w sprawie przedkładania Europej
skiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych
właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie
z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 (EBC/2017/23)
(Dz.U. L 216 z 22.8.2017, s. 23).
(2) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego EBC/2014/3 z dnia 4 lutego
2014 r. wskazująca instytucje kredytowe podlegające wszechstronnej ocenie
(Dz.U. L 69 z 8.3.2014, s. 107).
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▼B
b) innych nadzorowanych grup i nadzorowanych podmiotów mających
siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim, jeśli są one
wymienione w wykazie instytucji objętych sprawozdawczością na
rzecz EUNB zgodnie z art. 3 decyzji EBA/DC/090.
Artykuł 9
Adresaci
Niniejsza decyzja jest skierowana do właściwych organów krajowych
uczestniczących państw członkowskich.

