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ПОПРАВКИ

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/453 на Комисията от 15 март 2021 година за
определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните изисквания за отчетност за
пазарния риск
(Официален вестник на Европейския съюз L 89 от 16 март 2021 г.)
Добавя се следното приложение III след приложение II от регламента:
„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Част I: Единен информационен модел
Всички позиции за данни, посочени в приложения I и II, се прехвърлят в единен информационен модел, въз основа на който
институциите и компетентните органи изграждат съгласувани информационни системи.
В единния информационен модел:
а) се представят по структуриран начин всички позиции за данни, изложени в приложение I;
б) прави се разграничение между всички стопански понятия, изложени в приложения I и II;
в) съдържа се речник на данните, в който са посочени следните обозначения:
i)

обозначенията на таблиците;

ii) обозначенията на ординатите;
iii) обозначенията на осите;
iv) обозначенията на областите;
v) обозначенията на показателите; и
vi) обозначенията на параметъра;
г) са включени допълнителни показатели, определящи свойствата или стойността на данните;
д) съдържат се определения на данните, които се изразяват като съвкупност от характеристики, позволяващи понятието да
бъде еднозначно установено;
е) съдържат се всички съответни технически спецификации, необходими за разработването на информационнотех
нологични решения за стандартизирано отчитане на информация за надзорни цели.
Част II: Правила за утвърждаване
По отношение на позициите за данни, посочени в приложения I и II, се прилагат правила за утвърждаване, осигуряващи
качеството и съгласуваността на данните.
Чрез правилата за утвърждаване:
а) се определя логическата връзка между съответните данни;
б) се въвеждат филтри и предварителни условия, определящи набора от данни, по отношение на който се прилагат
правилата за утвърждаване;
в) се проверява съгласуваността на отчитаните данни;
г) се проверява точността на отчитаните данни;
д) се определят стойности по подразбиране, които се прилагат, когато съответната информация не е била отчетена.“

