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RECTIFICĂRI
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/322 al Comisiei din 10 februarie 2016
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor
standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a
instituțiilor referitoare la cerința de acoperire a necesarului de lichiditate
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 64 din 10 martie 2016)
— La pagina 2, articolul 1, punctele 1 și 2:
în loc de:

„1.

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:
«Articolul 15
Formatul și frecvența raportării cu privire la cerința de acoperire a necesarului de
lichiditate
(1)
Pentru a raporta, pe bază individuală și pe bază consolidată, informații cu privire la cerința
de acoperire a necesarului de lichiditate, în conformitate cu articolul 415 din Regulamentul (UE)
nr. 575/2013, instituțiile aplică următoarele:
(a) instituțiile de credit transmit informațiile specificate în anexa XXII în conformitate cu instruc
țiunile din anexa XXIII cu o frecvență lunară;
(b) toate celelalte instituții, cu excepția celor menționate la litera (a), transmit informațiile
specificate în anexa XII în conformitate cu instrucțiunile din anexa XIII cu o frecvență lunară.
(2)
Informațiile prevăzute în anexele XII și XXII iau în considerare informațiile transmise la data
de referință și informațiile privind fluxurile de numerar ale instituției pentru următoarele 30 de zile
calendaristice.»

se citește:

2.

Anexele XXII și XXIII se adaugă astfel cum se prevede în anexa I și, respectiv, în anexa II la
prezentul regulament.”,

„1.

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:
«Articolul 15
Formatul și frecvența raportării cu privire la cerința de acoperire a necesarului de
lichiditate
(1)
Pentru a raporta, pe bază individuală și pe bază consolidată, informații cu privire la cerința
de acoperire a necesarului de lichiditate, în conformitate cu articolul 415 din Regulamentul (UE)
nr. 575/2013, instituțiile aplică următoarele:
(a) instituțiile de credit transmit informațiile specificate în anexa XXIV în conformitate cu instruc
țiunile din anexa XXV cu o frecvență lunară;
(b) toate celelalte instituții, cu excepția celor menționate la litera (a), transmit informațiile
specificate în anexa XII în conformitate cu instrucțiunile din anexa XIII cu o frecvență lunară.
(2)
Informațiile prevăzute în anexele XII și XXIV iau în considerare informațiile transmise la data
de referință și informațiile privind fluxurile de numerar ale instituției pentru următoarele 30 de zile
calendaristice.»

2.

Anexele XXIV și XXV se adaugă astfel cum se prevede în anexa I și, respectiv, în anexa II la
prezentul regulament.”

— La pagina 4, titlul anexei I:
în loc de:

„ANEXA I
«ANEXA XXII»”,

se citește:

„ANEXA I
«ANEXA XXIV»”.
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— La pagina 19, anexa I, în tabel, modulul „C 73.00 – ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE – IEȘIRI”, rândurile de la 1140 la 1280 se înlocuiesc cu următorul text:

ELEMENTE MEMORANDUM

2

Obligațiuni de retail cu o scadență reziduală mai mică de
30 de zile

1150

3

Depozite de retail exceptate de la calculul ieșirilor

1160

4

Depozite de retail care nu au fost evaluate

1170

5

Ieșiri de lichidități care trebuie compensate prin intrări interde
pendente

6

Depozite operaționale menținute pentru compensare, custodie,
administrare a numerarului sau alte servicii comparabile în con
textul unei relații operaționale de durată

1180

6.1

furnizate de instituții de credit

1190

6.2

furnizate de alți clienți financiari decât instituțiile de credit

1200

6.3

furnizate de entități suverane, bănci centrale, bănci multilaterale de
dezvoltare și entități din sectorul public

1210

6.4

furnizate de alți clienți

7
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„1140

Depozite neoperaționale menținute de clienți financiari și de
alți clienți

7.1

furnizate de instituții de credit

1230

7.2

furnizate de alți clienți financiari decât instituțiile de credit

1240

7.3

furnizate de entități suverane, bănci centrale, bănci multilaterale de
dezvoltare și entități din sectorul public

1250

7.4

furnizate de alți clienți
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8

Angajamente de finanțare luate față de clienți nefinanciari

1270

9

Garanții reale de nivel 1, excluzând obligațiunile garantate cu un
nivel extrem de ridicat de calitate, furnizate pentru instrumen
tele derivate

1280

10

Monitorizarea operațiunilor de finanțare prin instrumente fi
nanciare

11

Ieșiri în cadrul unui grup sau al unui sistem instituțional de pro
tecție”

— La pagina 56, titlul anexei II:
„ANEXA II
«ANEXA XXIII»”,

se citește:

„ANEXA II
«ANEXA XXV»”.
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1260

în loc de:
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