
RECTIFICĂRI 

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/101 al Comisiei din 26 octombrie 2015 de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea 
ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea prudentă prevăzute la 

articolul 105 alineatul (14) 

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 21 din 28 ianuarie 2016) 

La pagina 58, la articolul 9, alineatul (4) literele (b) și (c): 

în loc de:  „(b)  fiecare dintre datele de intrare pentru evaluare menționate la litera (a) punctul (i) se tratează separat. 
Dacă o dată de intrare pentru evaluare constă într-o matrice de parametri, AVA se calculează pentru 
expunerile supuse evaluării legate de fiecare parametru din matrice. Dacă o dată de intrare pentru 
evaluare nu se referă la instrumente tranzacționabile, instituțiile pun în corespondență data de intrare 
pentru evaluare și expunerea aferentă supusă evaluării cu un set de instrumente tranzacționabile pe 
piață. Pentru calculul AVA, instituțiile pot reduce numărul de parametri ai datei de intrare pentru 
evaluare, utilizând orice metodologie adecvată, cu condiția ca parametrii reduși să îndeplinească toate 
cerințele următoare: 

(i)  valoarea totală a expunerii reduse supuse evaluării este egală cu valoarea totală a expunerii inițiale 
supuse evaluării; 

(ii)  setul redus de parametri poate fi pus în corespondență cu un set de instrumente tranzacționabile pe 
piață; 

(iii)  raportul dintre măsura varianței 2 și măsura varianței 1, definite mai jos și bazate pe date istorice 
din ultimele 100 de zile de tranzacționare, este mai mic de 0,1; 

(c)  în sensul prezentului alineat, «măsura varianței 1» înseamnă varianța profitului și pierderii pentru 
expunerea supusă evaluării legată de data neredusă de intrare pentru evaluare, iar «măsura varianței 2» 
înseamnă varianța profitului și pierderii pentru expunerea supusă evaluării legată de data neredusă de 
intrare pentru evaluare minus expunerea supusă evaluării legată de data redusă de intrare pentru 
evaluare. Dacă pentru calculul AVA se utilizează un număr redus de parametri, verificarea îndeplinirii 
criteriilor prevăzute la litera (b) este supusă cel puțin o dată pe an revizuirii metodologiei de 
compensare și a validării interne efectuate de funcția de control independent.”, 

se citește:  „(b)  fiecare dintre datele de intrare pentru evaluare menționate la litera (a) punctul (i) se tratează separat. 
Dacă o dată de intrare pentru evaluare constă într-o matrice de parametri, AVA se calculează pentru 
expunerile supuse evaluării legate de fiecare parametru din matrice. Dacă o dată de intrare pentru 
evaluare nu se referă la instrumente tranzacționabile, instituțiile pun în corespondență data de intrare 
pentru evaluare și expunerea aferentă supusă evaluării cu un set de instrumente tranzacționabile pe 
piață. Pentru calculul AVA, instituțiile pot reduce numărul de parametri ai datei de intrare pentru 
evaluare, utilizând orice metodologie adecvată, cu condiția ca parametrii reduși să îndeplinească toate 
cerințele următoare: 

(i)  valoarea totală a expunerii reduse supuse evaluării este egală cu valoarea totală a expunerii inițiale 
supuse evaluării; 

(ii)  setul redus de parametri poate fi pus în corespondență cu un set de instrumente tranzacționabile pe 
piață; 

(iii)  raportul dintre măsura varianței 2 și măsura varianței 1, definite mai jos și bazate pe date istorice 
din ultimele 100 de zile de tranzacționare, este mai mic de 0,1; 

în sensul prezentului alineat, «măsura varianței 1» înseamnă varianța profitului și pierderii pentru 
expunerea supusă evaluării legată de data neredusă de intrare pentru evaluare, iar «măsura varianței 2» 
înseamnă varianța profitului și pierderii pentru expunerea supusă evaluării legată de data neredusă de 
intrare pentru evaluare minus expunerea supusă evaluării legată de data redusă de intrare pentru 
evaluare. 
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(c)  Dacă pentru calculul AVA se utilizează un număr redus de parametri, verificarea îndeplinirii criteriilor 
prevăzute la litera (b) este supusă cel puțin o dată pe an revizuirii metodologiei de compensare și a 
validării interne efectuate de funcția de control independent.”   

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1501 al Comisiei din 8 septembrie 
2015 privind cadrul de interoperabilitate prevăzut la articolul 12 alineatul (8) din Regulamentul 
(UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și 

serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă 

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 235 din 9 septembrie 2015) 

La pagina 3, articolul 4, a doua teză: 

în loc de:  „Rezultatele clasificării trebuie să fie notificate Comisiei utilizând formularul de notificare prevăzut în Decizia 
de punere în aplicare (UE) 2015/1505 a Comisiei (*).  

(*) Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1505 a Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a specifica
țiilor tehnice și a formatelor pentru listele sigure în temeiul articolului 22 alineatul (5) din Regulamentul 
(UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile 
de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (a se vedea pagina 26 din prezentul Jurnal 
Oficial).”, 

se citește:  „Rezultatele clasificării trebuie să fie notificate Comisiei utilizând formularul de notificare prevăzut în Decizia 
de punere în aplicare (UE) 2015/1984 a Comisiei (*).  

(*) Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1984 a Comisiei din 3 noiembrie 2015 de stabilire a circum
stanțelor, a formatelor și a procedurilor de notificare, în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea 
electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (JO L 289, 5.11.2015, 
p. 18).”  
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