
RECTIFICĂRI 

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1278 al Comisiei din 9 iulie 2015 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 în 

ceea ce privește instrucțiunile, formularele și definițiile 

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 205 din 31 iulie 2015) 

La pagina 26, rândurile de la 100 la 120 din tabel: 

în loc de: 

„100 din care: compensate la nivel central printr-o CPCC       

110 Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu 
termen lung de decontare       

120 din care: compensate la nivel central printr-o CPCC”,        

se va citi: 

„100 din care: compensate la nivel central printr-o CPCC       

110 Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu 
termen lung de decontare       

120 din care: compensate la nivel central printr-o CPCC”.          

Rectificare la Directiva 92/12/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al 
produselor supuse accizelor și privind deținerea, circulația și monitorizarea acestor produse 

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 76 din 23 martie 1992) 

(Ediția specială în limba română: capitolul 9, volumul 1, p. 129) 

La pagina 138, articolul 22 alineatul (4) primul paragraf: 

în loc de:  „(4) În cazurile menționate la articolul 8 litera (b), statul membru de plecare …”, 

se va citi:  „(4) În cazurile menționate la articolul 10, statul membru de plecare …”.  
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