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ФИНАНСОВИ УСЛУГИ: ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Регулирането и надзорът на финансовите услуги в ЕС бяха обект на голямо внимание
по време на световната финансова криза. В периода след кризата ЕС предприе основна
реформа на политиката си в областта на финансовите услуги с цел да възстанови
стабилността и доверието във финансовата система. През последните години бяха
предложени над 40 мерки, в основата на което бяха инициативи като Банковия съюз
и Съюза на капиталовите пазари. Реформата във финансовия сектор е процес, който
продължава и понастоящем.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— По принцип членове 49, 56 и 63 от Договора за функционирането на Европейския
съюз (ДФЕС) относно свободата на установяване и на предоставяне на услуги
и свободното движение на капитал са правното основание за директивите и
регламентите в областта на финансовите услуги.

— Пълна информация относно законодателството с ключово значение и актуалното
състояние са представени на уебсайта на Генерална дирекция „Финансова
стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ (ГД FISMA) на
Европейската комисия.

БАНКОВО ДЕЛО И ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ

А. Директивата за капиталовите изисквания (Директива 2013/36/ЕС) и Регламентът
относно капиталовите изисквания (Регламент (ЕС) № 575/2013), обикновено посочвани
заедно с названието ДКИ IV/РКИ.
1. Цел и съдържание
Цел на директивата и на регламента е въвеждането на модерна нормативна уредба
закредитните институции, която взема под внимание рисковете и е съобразена
с международните рамкови договорености, изготвени от Базелския комитет по банков
надзор (Basel Committee on Banking Supervision), относно капиталовите изисквания за
кредитните институции („Базел IIІ“). Разпоредбите, които преди се съдържаха в две
директиви, следва да подкрепят както икономиката на ЕС, така и финансовата стабилност
и да донесат ползи за предприятията и за потребителите. С директивите се актуализират
разпоредбите относно лицензирането и дейността, както и уредбата относно собствения
капитал, с цел да се разшири нейният обхват и тя в по-голяма степен да взема под
внимание рисковете. Така например ДКИ предвижда изрично измерване на оперативния
риск и дава възможност за усъвършенстване на управлението на риска чрез допускането
на вътрешни системи за оценка на риска (рейтинги). С последващите промени („ДКИ
II—IV“) бяха въведени, например, правила относно пресекюритизацията и разпоредби
относно възнагражденията, както и по-високи капиталови изисквания. РКИ е разработен
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с идеята да представлява единен набор от правила („single rule book“). През ноември
2016 г. Комисията предложи изменения към ДКИ IV/РКИ, основно с цел да отрази
актуалното положение в рамките на Базелския комитет и Съвета за финансова стабилност
по отношение на задължителен коефициент на ливъридж, задължителен коефициент на
стабилност на нетното финансиране (NSFR), изисквания за собствения капитал, които
в по-голяма степен вземат под внимание рисковете, и изискването за „общ капацитет за
поемане на загуби“ по отношение на банки от системно значение в глобален мащаб, които
да поддържат определени минимални равнища на капитал и други инструменти.
2. Оценка
ДКИ IV транспонира Базелското рамково споразумение съобразно особеностите на
европейския сектор на финансовите услуги, при отчитане на приоритетите на Парламента
от 2010 г. (подобряване на капиталовата база, стандарти за ликвидност, антициклични
мерки, коефициент на ливъридж и покритието на кредитния риск от контрагента).
Многобройните подробни правила за прилагане, които трябва да бъдат приети, обаче,
представляват предизвикателство.
Б. Директива 2007/64/ЕО (Директива за платежните услуги, ДПУ), отменена с
Директива (ЕС) 2015/2366 (ДПУ 2)
1. Цел и съдържание
Директивата относно платежните услуги улеснява безналичните плащания в целия ЕС
и създава единна европейска зона за плащания в евро (ЕЗПЕ). Сред целите са също
така защитата на потребителите чрез задължения за предоставяне на информация, както
и конкуренция чрез отваряне на пазарите посредством хармонизирани правила за достъп
до пазара. ДПУ 2 се допълва от Регламент (ЕС) № 924/2009 и Регламент (ЕС) № 260/2012.
Инструментите на ЕЗПЕ са въведени в целия ЕС от края на 2010 г., но се използваха
слабо. Поради това беше приет Регламент (ЕС) № 260/2012, с който се определя преходът
от национални към общоевропейски платежни инструменти. През есента на 2015 г. беше
приета преразгледаната директивата (ДПУ 2), с която се отменя ДПУ. С нея се въвеждат
строги изисквания за сигурност за възлагането и обработката на електронни плащания,
както и за защита на финансовите данни на потребителите С директивата също така
се отваря пазарът за доставчиците, които предлагат платежни услуги въз основа на
достъпа до информация за платежната сметка. Директивата ограничава отговорността
за неразрешени плащания и въвежда безусловно право на възстановяване на средствата
при директен дебит в евро. Допълнителните такси, например за картови плащания,
се забраняват, независимо от това дали съответният платежен инструмент се използва
в магазин или онлайн. ДПУ 2 влезе в сила на 12 януари 2016 г. и трябва да бъде
транспонирана в националното законодателство до 13 януари 2018 г. Регламент (ЕС)
2015/751 относно обменните такси също е важен елемент от нормативната уредба в
областта на платежните услуги, тъй като определя таван за междубанковите обменни
такси с цел да се намалят разходите за търговците на дребно и потребителите при
използване на разплащателни карти.
2. Оценка
Някои от аспектите на ДПУ бяха критикувани, например че няма задължение за
съпоставяне на IBAN-номера, който е от основно значение, с името на титуляря на
сметката, което позволява преводи се извършват дори при липса на съответствие между
двата елемента. Освен това не може да се наложи таван за размера на директните дебити,
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а след приемане на превода липсва възможност за оттегляне от поръчката. По отношение
на ДПУ 2 са налице опасения във връзка със сигурността и защитата на данните.

ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА

А. Директива за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II) (Директива 2014/65/
ЕС) и Регламент относно пазарите на финансови инструменти (РПФИ)(Регламент (ЕС)
№ 600/2014)
1. Цел и съдържание
ДПФИ І (Директива 2004/39/ЕО, отменена) определяше, считано от 2004 г., единни
стандарти за търговията с ценни книжа, които доведоха до повече конкуренция и по-добра
защита на инвеститорите, например чрез по-висока степен на прозрачност по отношение
на комисионите, които може да се начисляват за консултантски услуги на инвеститорите,
и по-висока степен на интеграция на предлагането на финансови услуги. Инвеститорите
трябва да бъдат предупредени за всички такси, които ще трябва да платят, и преди
сключване на договор да получат пълна информация за продуктите и свързаните с тях
рискове. От тази нормативна уредба се очакваше да спомогне за повишаване на доверието
на инвеститорите, в резултат на което да се засили притокът на международни капитали
към Европа. Преразглеждане под формата на преработка на директивата („ДПФИ ІІ“)
и отделен регламент („РПФИ“) бяха приети през 2014 г., с което беше установена нова
нормативна уредба. Новата уредба въвежда редица разпоредби, имащи за цел засилване
на защитата на потребителите. Например практиките на инвестиционните дружества
относно възнагражденията не могат да бъдат в противоречие с тяхното задължение да
действат във висшия интерес на клиента. Уредбата също така има за цел да подобри
регулирането и прозрачността на финансовите пазари и да гарантира повече конкуренция.
Тя предвижда мерки във връзка с рисковете, свързани с технологичното развитие,
например алгоритмична и високочестотна търговия. Датата на прилагане на ДПФИ II и
РПФИ, определена първоначално за началото на 2017 г., впоследствие беше отложена с
една година за 3 януари 2018 г.
2. Оценка
Органите за защита на инвеститорите посочват като слабост, например, факта,
че доказателствената тежест за подвеждаща или непълна консултация от страна на
банката се поема от инвеститора, въпреки че консултантът по инвестицията е задължен
да документира тази услуга. Нарушаването на правните разпоредби също така не може
да бъде основание за гражданскоправен иск, така че инвеститорът не може да претендира
за обезщетение. Тъй като става въпрос за област, попадаща в обхвата на „Директивата
Ламфалюси“, са необходими множество разпоредби за прилагане. Това важи също така
за новата директива и за новия регламент.
Б. Директива относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими
ценни книжа, (Директива 2009/65/ЕО)
1. Цел и съдържание
Считано от 1985 г., по силата на Директивата за ПКИПЦК, хармонизираните дялове
от инвестиционните фондове получават „европейски паспорт“, с който, след като бъдат
допуснати до търговия в дадена държава членка, могат да бъдат продавани във всички
останали държави членки. При това покритата продуктова гама беше разширявана
непрекъснато и бяха включени аспекти за защита на инвеститорите. Преработената
директива съдържа прецизни разпоредби във връзка с европейския паспорт за
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управляващи дружества, премахва бюрократичните пречки пред трансграничната
пазарна реализация, урежда сливането на фондове, т. нар. „структури от типа главен
фонд — захранващи фондове“, изискванията към депозитарните банки, политиката
за възнагражденията и правилата относно отговорността, както и санкциите. Отделни
регламенти уреждат европейските дългосрочни инвестиционни фондове (ELTIF –
Регламент (ЕС) 2015/760), фондовете за рисков капитал (EuVECA – Регламент (ЕС)
№ 345/2013), както и европейските фондове за социално предприемачество (Регламент
(ЕС) № 346/2013). Директива 2011/61/ЕО се отнася до лицата, управляващи алтернативен
инвестиционен фонд. Регламентът относно фондовете на паричния пазар беше приет от
Съвета през май 2017 г., след като Парламентът даде одобрението си за текста.
2. Оценка
Във връзка с Директивата за ПКИПЦК също е необходимо приемането на множество
мерки за изпълнение, например по отношение на обединяването на активи (pooling), на
процедурата на уведомяване, на паспорта за управляващи дружества или на съществената
информация за инвеститорите.

ЗАСТРАХОВАНЕ

А. Директива относно застрахователната и презастрахователната дейност
(„Платежоспособност ІІ“) (Директива 2009/138/EО)
1. Цел и съдържание
С директивата се прави основна реформа на финансовия надзор, упражняван над
застрахователните дружества, като досегашният статичен модел на надзор се заменя
с динамичен подход, основан на риска, с цел осигуряване на по-добра защита за
потребителите и дружествата. Уреждат се рисковата адекватност и управлението на
капитала. Директивата също кака затвърждава интеграцията на застрахователния пазар
в ЕС и защитава по-ефективно титулярите на полици и на бенефициентите по полици.
В крайна сметка това трябва да доведе до подобряване на конкурентоспособността на
застрахователните и презастрахователните дружества от ЕС в международен план.
Предходните директиви предвиждаха статична схема за изчисление на обхвата
на платежоспособност, който се оценяваше спрямо общия обем на търговия въз
основа единствено на размера на счетоводния баланс. За сравнение, системата на
„Платежоспособност II“ е ориентирана в по-голяма степен към действителния риск
и акцентът при надзора е поставен върху равнището на индивидуалния риск на
отделните дружества. Сега трябва да се вземат предвид всички съществени и изразими
в количествено отношение рискове, т.е. поне пазарният риск, кредитният риск,
застрахователният риск и оперативният риск. Новата система за надзор ще доведе
съответно до капиталова адекватност на застрахователните дружества, съобразена с
необходимостта да бъдат покрити поеманите от тях рискове. Тя се допълва от минимално
капиталово изискване (МКИ).
2. Оценка
Благодарение на „Платежоспособност II“ застрахователните предприятия ще могат да
се конкурират по-добре на все по-силно глобализиращите се пазари. Надзорните органи
се опасяват, обаче, че засилената конкуренция би могла да стане причина за повече
случаи на неплатежоспособност и спад в доверието на потребителите и да повиши
натиска върху малките и средните застрахователни дружества. В краткосрочен план би
могло да се стигне до намаляване на степента на защита срещу високи дългосрочни
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рискове (поради по-високите капиталови изисквания) и застрахователите биха могли
да ограничат кръстосаното субсидиране, което би могло да доведе до повишаване на
определени премии. През 2011 г. Комисията прие предложението „Омнибус 2“, за да вземе
предвид новата структура на надзора и, по-специално, създаването в началото на 2011 г. на
Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО).
В резултат от приемането на предложението „Омнибус 2“ срокът за транспонирането на
Директивата „Платежоспособност II“ беше отложен за 1 януари 2016 г.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Процесът на приемане и прилагане на законодателството на ЕС в областта на финансовите
услуги следва т.нар. процес „Ламфалюси“, в съответствие с който Парламентът, заедно
със Съвета, приема основни закони (равнище 1) съгласно процедурата на съвместно
вземане на решения. Парламентът също така изпълнява надзорна роля при приемането
на мерки от равнище 2.
Той съща така непрекъснато подкрепяше работата на Комисията, в много случаи
беше движеща сила на обсъжданията и представи свои предложения (например за
ограничаване на системите за възнагражденията в банковия и инвестиционния сектор), за
да представи ясно позицията си. Чрез активното си поведение ЕП играе важна роля както
в рамките на продължаващите разисквания с Комисията, Съвета и други международни
институции относно разработването на структурата за надзор на финансовите пазари,
така и при търсенето на възможности за противодействие на системните рискове.
Dražen Rakić
11/2017
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