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В член 2, параграф 2: 

 

вместо: „Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член операторите на места 

на търговия, които организират системи за търговия с гласово наддаване, 

системи за искане на котировки, при които отговорът изисква човешка намеса 

или не позволява алгоритмична търговия, или системи, които придават 

официален характер на договорени сделки в съответствие с член 4, параграф 1, 

буква б) от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета
3
, 

подсигуряват, че техните бизнес часовници не се отклоняват с повече от една 

секунда от UTC, посочено в член 1, параграф 1 от настоящия регламент. 

Операторът на място на търговия гарантира, че времето се регистрира с точност 

поне една секунда.“,  

 

да се чете: „Чрез дерогация от параграф 1 операторите на места на търговия, които 

организират системи за търговия с гласово наддаване, системи за искане на 

котировки, при които отговорът изисква човешка намеса или не позволява 

алгоритмична търговия, или системи, които придават официален характер на 

договорени сделки в съответствие с член 4, параграф 1, буква б) от Регламент 

(ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета
3
, подсигуряват, че 

техните бизнес часовници не се отклоняват с повече от една секунда от UTC, 

посочено в член 1 от настоящия регламент. Операторът на място на търговия 

гарантира, че времето се регистрира с точност поне една секунда.“.  

 

В член 4: 

 

вместо: „Операторите на места на търговия и техните членове или участници 

установяват система за проследяване спрямо UTC. Те трябва да са в състояние 

да докажат проследяването спрямо UTC чрез документиране на проектирането, 

функционирането и спецификациите на системата. Те трябва да бъдат в 

състояние да идентифицират точния момент, в който се отбелязва 

удостоверението за време, и да докажат, че определят по един и същи начин 

момента, в който се удостоверява времето. Проверките на спазването на 

настоящия регламент във връзка със системата за проследяване се извършват 

поне веднъж годишно.“,  

 

да се чете: „Операторите на места на търговия и техните членове или участници 

установяват система за проследяване спрямо UTC. Те трябва да са в състояние 

да докажат проследяването спрямо UTC чрез документиране на проектирането, 

функционирането и спецификациите на системата. Те трябва да бъдат в 

състояние да идентифицират точния момент, в който се отбелязва 

удостоверението за време, и да докажат, че определят по един и същи начин 
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момента, в който се удостоверява времето. Те извършват преглед на 

съответствието на системата за проследяване с настоящия регламент поне 

веднъж годишно.“. 

 

В член 5, втора алинея: 

 

вместо: „Той се прилага от първата от посочените в член 93, параграф 1, втора 

алинея от Директива 2014/65/ЕС дати.“,  

 

да се чете: „Той се прилага от 3 януари 2018 г.“ 


