
c)  W przypadku gdy do obliczenia AVA wykorzystuje się ograniczoną liczbę parametrów, stwierdzenie, 
że kryteria określone w lit. b) są spełnione, podlega co najmniej raz do roku przeglądowi metodyki 
kompensowania i wewnętrznej walidacji przez niezależną jednostkę kontrolną.”.   

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 

odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 235 z dnia 9 września 2015 r.) 

Strona 3, art. 4 zdanie drugie: 

zamiast:  „Wyniki tego przyporządkowania są przekazywane Komisji przy użyciu formularza powiadomienia 
określonego w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1505 (*).  

(*) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1505 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiająca specyfikacje 
techniczne i formaty dotyczące zaufanych list zgodnie z art. 22 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 
odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (zob. s. 26 niniejszego Dziennika 
Urzędowego).”, 

powinno być:  „Wyniki tego przyporządkowania są przekazywane Komisji przy użyciu formularza powiadomienia 
określonego w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1984 (*).  

(*) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1984 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia 
okoliczności, formatów i procedur notyfikacji zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 
odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 289 z 5.11.2015, s. 18).”.   

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 
2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w 

odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11 z dnia 17 stycznia 2015 r.) 

Strona 23, art. 23 ust. 2 zdanie trzecie: 

zamiast:  „Właściwe organy mogą stosować wskaźnik wypływów wynoszący 5 % w odniesieniu do produktów 
związanych z pozabilansowym finansowaniem handlu, o których mowa w art. 429 i w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013.”, 

powinno być:  „Właściwe organy mogą stosować wskaźnik wypływów wynoszący do 5 % w odniesieniu do produktów 
związanych z pozabilansowym finansowaniem handlu, o których mowa w art. 429 i w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013.”. 

Strona 24, art. 25 ust. 2 lit. c) formuła wprowadzająca: 

zamiast:  „c)  depozyt oferuje stopę procentową spełniającą poniższe warunki:”, 

powinno być:  „c)  depozyt oferuje stopę procentową spełniającą którykolwiek z poniższych warunków:”. 
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