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КОМИСИЯ  

Брюксел, 15.3.2017 г. 

C(2017) 1851 final 

  

ПОПРАВКА 

от 15.3.2017 година 

на Делегиран регламент на Комисията от 13 юни 2016 година за допълнение на 

Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно 

пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически 

стандарти за механизма за праг на обема и предоставянето на информация за 

целите на прозрачността и други изчисления 

 

C(2016) 2711 final 
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ПОПРАВКА 

на Делегиран регламент на Комисията от 13 юни 2016 година за допълнение на Регламент 

(ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови 

инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за механизма за праг на 

обема и предоставянето на информация за целите на прозрачността и други изчисления 

 

C(2016) 2711 final 

 

В член 8, параграф 2: 

вместо: „2. Посоченото в параграф 1 публикуване е безплатно и в машинночитаем и 

читаем от човека формат, както е посочено в член 14 от Делегиран регламент (ЕС) …/… на 

Комисията от xxx г. за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 

по отношение на регулаторните технически стандарти за разрешаването, организационните 

изисквания и публикуването на сделки за доставчиците на услуги по отчитане на данни и в член 13, 

параграфи 5 и 6 от Делегиран регламент (ЕС) XX/XXX на Комисията от xxx г. за допълнение на 

Регламент (ЕС) № 600/2016 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определенията, 

прозрачността, дериватите, компресирането на портфейли и надзорните мерки за намеса във връзка 

с продукти и позиции
12

. 

12
 “, 

да се чете: „2. Посоченото в параграф 1 публикуване е безплатно и в машинночитаем и 

читаем от човека формат, както е посочено в член 14 от Делегиран регламент (ЕС) …/… на 

Комисията
12

 и в член 13, параграфи 4 и 5 от Делегиран регламент (ЕС) .../.... 

12
 Делегиран регламент (ЕС) …/… на Комисията от … г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно 

лицензирането на доставчиците на услуги за докладване на данни, организационните изисквания 

към тях и публикуването на информация за сделките (ОВ L ..., стр. ...).“. 

 

В член 9, втората алинея: 

вместо: „Настоящият регламент 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.“. 


