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ПОПРАВКИ
Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 на Комисията от 26 октомври 2015 година за
допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
регулаторните технически стандарти за пруденциална оценка съгласно член 105, параграф 14
(Официален вестник на Европейския съюз L 21 от 28 януари 2016 г.)
На страница 58 в член 9, параграф 4 букви б) и в)
вместо:

„б) всеки параметър от изходните данни за оценката, посочени в буква а), подточка i), се разглежда
поотделно. Когато изходните данни за оценката представляват матрица от параметри, ДКО се
изчисляват въз основа на свързаните с оценката експозиции, отнасящи се до всеки конкретен параметър
в матрицата. Когато изходните данни за оценката не касаят търгуеми инструменти, институциите
отнасят изходните данни за оценката и съответната свързана с оценката експозиция към набор от
пазарни търгуеми инструменти. За целите на изчисляването на ДКО институциите могат да намалят
броя на параметрите в изходните данни за оценката, използвайки подходящи методики, при условие че
след намалението на броя им параметрите отговарят на всички посочени по-долу изисквания:
i)

общата стойност на намалената свързана с оценката експозиция е същата както общата стойност на
първоначалната свързана с оценката експозиция;

ii) намаленият набор от параметри може да бъде отнесен към набор от пазарни търгуеми инструменти;
iii) коефициентът на мярка 1 на дисперсията, определена по-долу, към мярка 2 на дисперсията,
определена по-долу, въз основа на данните от последните 100 дни на търговия, е по-малък от 0,1.
в) За целите на настоящия параграф „мярка 1 на дисперсията“ означава дисперсията на печалбата и
загубата по свързаната с оценката експозиция въз основа на ненамалената стойност на изходните данни
за оценката, а „мярка 2 на дисперсията“ означава дисперсията на печалбата и загубата по свързаната с
оценката експозиция въз основа на ненамалената стойност на изходните данни за оценката минус
свързаната с оценката експозиция при намалената стойност на изходните данни за оценката. Когато за
целите на изчисляването на ДКО е използван намален брой параметри, изпълнението на посочените в
буква б) критерии се определя чрез независима контролна функция за извършване на преглед на
методиката за нетиране и на вътрешните проверки най-малко на годишна основа.“

да се чете:

„б) всеки параметър от изходните данни за оценката, посочени в буква а), подточка i), се разглежда
поотделно. Когато изходните данни за оценката представляват матрица от параметри, ДКО се
изчисляват въз основа на свързаните с оценката експозиции, отнасящи се до всеки конкретен параметър
в матрицата. Когато изходните данни за оценката не касаят търгуеми инструменти, институциите
отнасят изходните данни за оценката и съответната свързана с оценката експозиция към набор от
пазарни търгуеми инструменти. За целите на изчисляването на ДКО институциите могат да намалят
броя на параметрите в изходните данни за оценката, използвайки подходящи методики, при условие че
след намалението на броя им параметрите отговарят на всички посочени по-долу изисквания:
i)

общата стойност на намалената свързана с оценката експозиция е същата както общата стойност на
първоначалната свързана с оценката експозиция;

ii) намаленият набор от параметри може да бъде отнесен към набор от пазарни търгуеми инструменти;
iii) коефициентът на мярка 1 на дисперсията, определена по-долу, към мярка 2 на дисперсията,
определена по-долу, въз основа на данните от последните 100 дни на търговия, е по-малък от 0,1.
За целите на настоящия параграф „мярка 1 на дисперсията“ означава дисперсията на печалбата и
загубата по свързаната с оценката експозиция въз основа на ненамалената стойност на изходните данни
за оценката, а „мярка 2 на дисперсията“ означава дисперсията на печалбата и загубата по свързаната с
оценката експозиция въз основа на ненамалената стойност на изходните данни за оценката минус
свързаната с оценката експозиция при намалената стойност на изходните данни за оценката.
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в) Когато за целите на изчисляването на ДКО е използван намален брой параметри, изпълнението на
посочените в буква б) критерии се определя чрез независима контролна функция за извършване на
преглед на методиката за нетиране и на вътрешните проверки най-малко на годишна основа.“

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1501 на Комисията от 8 септември 2015 година
относно рамката за оперативна съвместимост съгласно член 12, параграф 8 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и
удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар
(Официален вестник на Европейския съюз L 235 от 9 септември 2015 г.)
На страница 3, второто изречение от член 4:
вместо:

„Комисията се уведомява за резултатите от категоризирането, като се използва образецът за уведомление,
предвиден в Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1505 на Комисията (*).
(*) Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1505 на Комисията от 8 септември 2015 г. за определяне на
техническите спецификации и форматите на доверителните списъци съгласно член 22, параграф 5 от
Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната иденти
фикация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (вж. страница 26
от настоящия брой на Официален вестник).“

да се чете:

„Комисията се уведомява за резултатите от категоризирането, като се използва формулярът за уведомяване,
предвиден в Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1984 на Комисията (*).
(*) Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1984 на Комисията от 3 ноември 2015 г. за определяне на обстоя
телствата, форматите и процедурите за уведомяване съгласно член 9, параграф 5 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостове
рителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (ОВ L 289, 5.11.2015 г., стр. 18).“

