
RECTIFICĂRI 

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei din 14 decembrie 
2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și 
procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE 

a Parlamentului European și a Consiliului 

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 340 din 20 decembrie 2017) 

La pagina 21, în anexa VI, partea 2 – Programul de activitate, Planul de afaceri și structura organizatorică a sucursalei, 
Sisteme și controale: 

în loc de:  „1.  protejarea banilor și a activelor clienților; 

4.  respectarea normelor de conduită profesională și a altor obligații care intră în sfera de responsabilitate 
a autorității competente a statului membru gazdă în conformitate cu articolul 35 alineatul (8) și 
păstrarea de înregistrări în conformitate cu artic 

5.  respectarea codului de conduită aplicabil personalului, inclusiv controlul administrării conturilor 
personale; 

6.  combaterea spălării banilor; 

7.  monitorizarea și controlul acordurilor de externalizare a operațiunilor critice (dacă este cazul); 

8.  denumirea, adresa și datele de contact ale sistemului de compensare acreditat la care firma de investiții 
a aderat.”, 

se citește:  „1.  protejarea banilor și a activelor clienților; 

2.  respectarea normelor de conduită profesională și a altor obligații care intră în sfera de responsabilitate 
a autorității competente a statului membru gazdă în conformitate cu articolul 35 alineatul (8) și 
păstrarea de înregistrări în conformitate cu articolul 16 alineatul (6); 

3.  respectarea codului de conduită aplicabil personalului, inclusiv controlul administrării conturilor 
personale; 

4.  combaterea spălării banilor; 

5.  monitorizarea și controlul acordurilor de externalizare a operațiunilor critice (dacă este cazul); 

6.  denumirea, adresa și datele de contact ale sistemului de compensare acreditat la care firma de investiții 
a aderat.”  
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