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Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно 
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стандарти по отношение на преките, съществени и предвидими последици от 

договорите за деривати в рамките на Съюза и за предотвратяване на 

заобикалянето на правилата и задълженията 
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В съображение 7: 

 

вместо: „Договори за извънборсови деривати, сключени от определени контрагенти с основна 

цел избягване на прилагането на задължението за клиринг или на техниките за намаляване на 

риска, приложими за субекти, които биха били естествени партньори по договора, следва да 

се разглеждат като заобикалящи правилата и задълженията, установени в Регламент (ЕС) № 

600/2014, тъй като възпрепятстват постигането на една от целите на посочения регламент, а 

именно — намаляване на кредитния риск от контрагента.“ 

да се чете:   „Договори за извънборсови деривати, сключени от определени контрагенти с основна 

цел избягване на прилагането на задължението за търговия, приложимо за субекти, които 

биха били естествени партньори по договора, следва да се разглеждат като заобикалящи 

правилата и задълженията, установени в Регламент (ЕС) № 600/2014, тъй като 

възпрепятстват постигането на една от целите на посочения регламент.“. 

В член 4, втората алинея: 

вместо: „Той се прилага от датата, посочена в член 55, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 

600/2014.“ 

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

 


