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ПОПРАВКА 

на Делегиран регламент на Комисията от 8 юни 2016 година за допълване на Директива 

2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните 

технически стандарти за ежегодното публикуване от страна на инвестиционните посредници 

на идентификационни данни на местата за изпълнение, както и на информация относно 

качеството на изпълнение 

 

C(2016) 3337 final 

В съображение 3: 

вместо: „Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета“ 

да се чете:   „Директива 2014/65/ЕС“. 

 

 

В член 2: 

вместо: „а) „Пасивно нареждане“ означава нареждане, вписано в дневника за нареждания, 

което е осигурило ликвидност;  

б) „Агресивно нареждане“ означава нареждане, вписано в дневника за 

нареждания, което е изтеглило ликвидност;  

в) „Насочено нареждане“ означава нареждане, при което конкретното място за 

изпълнение се определя от клиента преди изпълнението на нареждането.“ 

да се чете:   „За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения: 

а) „пасивно нареждане“ означава нареждане, вписано в дневника за нареждания, 

което е осигурило ликвидност;  

б) „агресивно нареждане“ означава нареждане, вписано в дневника за 

нареждания, което е изтеглило ликвидност;  

в) „насочено нареждане“ означава нареждане, при което конкретното място за 

изпълнение се определя от клиента преди изпълнението на нареждането.“. 

 

В член 3, параграф 3, буква ж):  

вместо: „ж) обяснение на начина, по който инвестиционният посредник е използвал всички данни или 

средства, свързани с качеството на изпълнение, включително всички данни, публикувани в 

Делегиран регламент (ЕС).../... [да се вмъкне преди публикуването] [RTS 27];“  

да се чете:   „ж) обяснение на начина, по който инвестиционният посредник е използвал всички данни 

или средства, свързани с качеството на изпълнение, включително всички данни, публикувани в 

Делегиран регламент (ЕС)[…/…]*.“. 

___ 
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* Делегиран регламент (ЕС) […/…] на Комисията от 8 юни 2016 г. за допълване на 

Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на 

финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка 

с данните, които трябва да се публикуват от местата за изпълнение относно качеството на 

изпълнение на сделките (OJ […], […], стр. […]).“. 

 

 

В член 5, втората алинея: 

вместо: Настоящият регламент се прилага от първата посочена дата в член 93, параграф 1, втора 

алинея от Директива 2014/65/ЕС.“ 

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

 

 

 

 

 


