
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/453 z dnia 15 marca 2021 r. 
ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, w odniesieniu do szczegółowych wymogów 

dotyczących sprawozdawczości z tytułu ryzyka rynkowego 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 89 z dnia 16 marca 2021 r.) 

Po załączniku II dodaje się załącznik III w brzmieniu: 

„ZAŁĄCZNIK III 

Część I: Jednolity model punktów danych 

Wszystkie pozycje danych określone w załącznikach I i II są przekształcane w jednolity model punktów danych, który sta
nowi podstawę jednolitych systemów informatycznych instytucji i właściwych organów. 

Jednolity model punktów danych: 

a) stanowi uporządkowane przedstawienie wszystkich pozycji danych określonych w załączniku I; 

b) identyfikuje wszystkie koncepcje biznesowe określone w załącznikach I i II; 

c) zawiera słownik danych określający następujące nazwy: 

(i) nazwy tabel; 

(ii) nazwy rzędnych; 

(iii) nazwy osi; 

(iv) nazwy domen; 

(v) nazwy wymiarów; oraz 

(vi) nazwy członków; 

d) zawiera metryki określające właściwość lub ilość punktów danych; 

e) zawiera definicje punktów danych wyrażone jako kombinacje charakterystycznych cech, które jednoznacznie identyfi
kują dany koncept; 

f) zawiera wszystkie odpowiednie specyfikacje techniczne konieczne do opracowania narzędzi informatycznych do celów 
sprawozdawczości zapewniających jednolite dane na potrzeby nadzoru. 

Część II: Zasady walidacji 

Pozycje danych określone w załącznikach I i II podlegają zasadom walidacji zapewniającym jakość i spójność danych. 

Zasady walidacji: 

a) definiują związki logiczne pomiędzy odpowiednimi punktami danych; 

b) zawierają filtry i warunki wstępne definiujące zbiór danych, do którego ma zastosowanie zasada walidacji; 

c) umożliwiają sprawdzenie spójności zgłaszanych danych; 

d) umożliwiają sprawdzenie dokładności zgłaszanych danych; 

e) określają wartości domyślne, które są stosowane w przypadku niezgłoszenia odpowiedniej informacji.”.   
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