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Изменение 21
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На 23 септември 2009 г. Комисията 
прие предложения за три регламента 
относно установяването на Европейска 
система за финансов надзор, в т.ч. за 
създаване на три Европейски надзорни 
органа, с което се цели подобряване на 
последователното прилагане на 
законодателството на Съюза и за 
въвеждане на висококачествени общи 
регулаторни и надзорни стандарти и 
практики. Това са Европейският банков 
орган (ЕБО), създаден с Регламент 
…/…ЕС, Европейският орган за ценни 
книжа и пазари (ЕОЦКП), създаден с 
Регламент …/…ЕС и Европейският 
орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), 
създаден с Регламент …/…ЕС.

(3) На 23 септември 2009 г. Комисията 
прие предложения за три регламента 
относно установяването на Европейска 
система за финансов надзор, в т.ч. за 
създаване на три Европейски надзорни 
органа, с което се цели подобряване на 
последователното прилагане на 
законодателството на Съюза и за 
въвеждане на висококачествени общи 
регулаторни и надзорни стандарти и 
практики. Това са Европейски надзорен 
орган (Европейският банков орган)
(ЕБО), създаден с Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010, Европейски надзорен 
орган (Европейският орган за ценни 
книжа и пазари ) (ЕОЦКП), създаден с 
Регламент (ЕС) № 1094/2010, и 
Европейски надзорен орган
(Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване)
(ЕОЗППО), създаден с Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010. Тези органи имат 
основна роля за запазването на 
стабилността на финансовия сектор. 
Следователно е от съществено 
значение постоянно да се гарантира, 
че развиването на тяхната дейност е 
първостепенен политически 
приоритет и че разполагат с 
необходимите ресурси.

Or. en

Изменение 22
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Съображение 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Прозрачността на извънборсовите 
деривати е ограничена, тъй като те 
представляват частно сключвани 
договори и информацията за тях 
обикновено е достъпна само за 
договарящите се страни. 
Извънборсовите деривати изграждат 
сложна мрежа на взаимозависимост, 
която затруднява определянето на 
естеството и нивото на свързаните с тях 
рискове. Финансовата криза показа, че 
тези характеристики увеличават 
несигурността по време на сътресения 
на пазара и в резултат на това пораждат 
рискове за финансовата стабилност. В 
настоящия регламент се определят 
условията за намаляване на тези рискове 
и подобряване на прозрачността на 
договорите за деривати.

(4) Прозрачността на извънборсовите 
деривати е ограничена, тъй като те 
представляват частно сключвани 
договори и информацията за тях 
обикновено е достъпна само за 
договарящите се страни. 
Извънборсовите деривати изграждат 
сложна мрежа на взаимозависимост, 
която затруднява определянето на 
естеството и нивото на свързаните с тях 
рискове. Финансовата криза показа, че 
тези характеристики увеличават 
несигурността по време на сътресения 
на пазара и в резултат на това пораждат 
рискове за финансовата стабилност. В 
настоящия регламент се определят 
условията за намаляване на тези рискове 
чрез подобряване на прозрачността на 
договорите за деривати. По-голяма 
прозрачност на извънборсовите 
деривати ще насърчи също така 
доверието между участниците на 
пазара, ще улесни ефективното 
ценообразуване, ще засили защитата 
на инвеститорите и ще подобри 
системата за ранно предупреждение 
за възникването и мащаба на 
евентуални проблеми. 

Or. en

Изменение 23
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Прозрачността на извънборсовите 
деривати е ограничена, тъй като те 
представляват частно сключвани 
договори и информацията за тях 

(4) Прозрачността на извънборсовите 
деривати е ограничена, тъй като те 
представляват частно сключвани 
договори и информацията за тях 
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обикновено е достъпна само за 
договарящите се страни. 
Извънборсовите деривати изграждат 
сложна мрежа на взаимозависимост, 
която затруднява определянето на 
естеството и нивото на свързаните с тях 
рискове. Финансовата криза показа, че
тези характеристики увеличават 
несигурността по време на сътресения 
на пазара и в резултат на това пораждат 
рискове за финансовата стабилност. В 
настоящия регламент се определят 
условията за намаляване на тези рискове 
и подобряване на прозрачността на 
договорите за деривати.

обикновено е достъпна само за 
договарящите се страни. От основно 
значение е тези финансови 
инструменти да станат по-
прозрачни и достъпни.
Извънборсовите деривати изграждат 
сложна мрежа на взаимозависимост, 
която затруднява определянето на 
естеството и нивото на свързаните с тях 
рискове. Финансовата криза показа, че 
тези характеристики увеличават 
несигурността по време на сътресения 
на пазара и в резултат на това пораждат 
рискове за финансовата стабилност. В 
настоящия регламент се определят 
условията за намаляване на тези рискове 
и подобряване на прозрачността на 
договорите за деривати.

Or. en

Изменение 24
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 23 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За се даде възможност за 
изчерпателен преглед на пазара, пред 
регистрите на транзакции следва да 
бъдат отчитани както преминалите, така 
и непреминалите клиринг договори.

(23) За се даде възможност за 
изчерпателен преглед на пазара, пред 
регистрите на транзакции следва да 
бъдат отчитани в кратък срок както 
преминалите, така и непреминалите 
клиринг договори.

Or. en

Изменение 25
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Съображение 25 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Санкциите във връзка със 
задълженията за отчетност и клиринг 
следва да са ефективни, 
пропорционални и с възпиращ ефект. 
Държавите-членки следва да прилагат 
тези санкции по начин, който не 
намалява ефективността на тези 
правила.

(25) Санкциите във връзка със 
задълженията за отчетност и клиринг 
следва да са ефективни, 
пропорционални и с възпиращ ефект. 
Държавите-членки следва да прилагат 
тези санкции по начин, който не 
намалява ефективността на тези 
правила. Държавите-членки следва да 
гарантират, че наложените санкции 
са публично оповестени и че 
докладите за оценка относно 
ефективността на действащите 
правила се публикуват редовно.

Or. en

Изменение 26
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Съображение 37 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) ЦК следва да разполага със 
стабилна рамка за управление на риска с 
цел контролиране на кредитните, 
ликвидните, операционните и други 
рискове, в т.ч. рисковете, които ЦК носи 
или поражда за други дружества 
вследствие на взаимозависимостта. ЦК 
следва да разполага с подходящи 
процедури и механизми в случай на 
неизпълнение от страна на 
клиринговите членове. За да се намали 
рискът от верижно разпространение на 
това неизпълнение, ЦК следва да 
разполага със строги изисквания за 
участие, да събира подходящи 
първоначални допълнителни 
обезпечения, да подържа гаранционен 
фонд и други финансови резерви за 
покриването на потенциалните загуби.

(37) ЦК следва да разполага със 
стабилна рамка за управление на риска с 
цел контролиране на кредитните, 
ликвидните, операционните и други 
рискове, в т.ч. рисковете, които ЦК носи 
или поражда за други дружества 
вследствие на взаимозависимостта. ЦК 
следва да разполага с подходящи 
процедури и механизми в случай на 
неизпълнение от страна на 
клиринговите членове. За да се намали 
рискът от верижно разпространение на 
това неизпълнение, ЦК следва да 
разполага със строги изисквания за 
участие, да събира подходящи 
първоначални допълнителни 
обезпечения, да подържа гаранционен 
фонд и други финансови резерви за 
покриването на потенциалните загуби.
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Като част от дейностите си по 
управление на риска и за покриване на 
експозициите си към клиринговите си 
членове централните контрагенти 
следва да приемат единствено 
високоликвидни обезпечения с 
минимален кредитен и пазарен риск. 
Видът на активите, които трябва да 
се приемат като обезпечение, би 
могъл до известна степен да се 
адаптира спрямо естеството на 
контрагента. По отношение на 
нефинансовите контрагенти 
централните контрагенти биха 
могли, когато е целесъобразно, да 
приемат банкови гаранции или 
еквивалентни активи като 
обезпечение.

Or. en

Изменение 27
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 47 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) С цел осъществяване на ефективен 
надзор над регистрите на транзакции 
ЕОЦКП следва да има право да 
извършва разследвания и проверки на 
място.

(47) С цел осъществяване на ефективен 
надзор над регистрите на транзакции 
ЕОЦКП следва да има правомощието
да извършва разследвания и проверки на 
място.

Or. en

Изменение 28
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 21 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) „независим член на ръководния 
съвет“ е член на ръководния съвет, 
който не е в делови, семейни или други 
отношения, водещи до конфликт на 
интереси с ЦК, акционерите с 
контролиращо участие или 
ръководството или с клиринговите 
членове или тяхното ръководство.

(21) „независим член на ръководния 
съвет“ е член на ръководния съвет, 
който няма предишни или настоящи
делови, семейни или други отношения, 
водещи до конфликт на интереси с ЦК, 
акционерите с контролиращо участие 
или ръководството или с клиринговите 
членове или тяхното ръководство.

Or. en

Изменение 29
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовите контрагенти извършват 
клиринг на всичките си договори за 
извънборсови деривати, които съгласно 
член 4 се считат за допустими и са 
сключени с други финансови 
контрагенти в съответните ЦК, 
изброени в посочения в член 4, 
параграф 4 регистър.

1. Финансовите контрагенти и 
нефинансовите контрагенти, 
посочени в член 7, параграф 2, 
извършват клиринг на всичките си 
договори за извънборсови деривати, 
които съгласно член 4 се считат за 
допустими и са сключени с други 
финансови контрагенти в съответните 
ЦК, изброени в посочения в член 4, 
параграф 4 регистър. Няма задължение 
за клиринг за нито един от 
контрагентите, ако поне един от тях 
е нефинансов контрагент, който не 
превишава клиринговия праг.

Or. en

Изменение 30
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовите контрагенти извършват 
клиринг на всичките си договори за 
извънборсови деривати, които съгласно 
член 4 се считат за допустими и са 
сключени с други финансови 
контрагенти в съответните ЦК, 
изброени в посочения в член 4, 
параграф 4 регистър.

1. Финансовите контрагенти извършват 
клиринг на всичките си договори за 
извънборсови деривати, които съгласно 
член 4 се считат за допустими и са 
сключени с други финансови 
контрагенти в съответните ЦК, 
изброени в посочения в член 4, 
параграф 4 регистър. Няма задължение 
за клиринг за нито един от 
контрагентите, ако поне един от тях 
е нефинансов контрагент, който не 
превишава клиринговия праг, посочен 
в член 7, параграф 2.

Or. en

Изменение 31
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовите контрагенти извършват 
клиринг на всичките си договори за 
извънборсови деривати, които съгласно 
член 4 се считат за допустими и са 
сключени с други финансови 
контрагенти в съответните ЦК, 
изброени в посочения в член 4, 
параграф 4 регистър.

1. Финансовите контрагенти и 
нефинансовите контрагенти, 
посочени в член 7, параграф 2, 
извършват клиринг на всичките си 
договори за извънборсови деривати, 
които съгласно член 4 се считат за 
допустими и са сключени с други 
финансови контрагенти в съответните 
ЦК, изброени в посочения в член 4, 
параграф 4 регистър.

Or. en

Обосновка

Ако нефинансов контрагент не превишава клиринговия праг, не следва да се задължава 
да осъществява клиринг на своите договори за извънборсови деривати единствено 
защото неговият контрагент е финансова институция или нефинансов контрагент, 
който превишава този праг. В противен случай това ще обезсмисли целия подход, 
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основаващ се на определяне на праг, и теста в съответствие с член 7, параграф 4. 
Това би довело също така до непредвидената последица нефинансовите контрагенти 
да избягват да осъществяват сделки с финансови институции. 

Изменение 32
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължението за клиринг в 
съответствие с параграф 1 не се 
прилага за договори за извънборсови 
деривати, сключени от финансов 
контрагент или нефинансов 
контрагент, посочен в член 7, 
параграф 2, с предприятие майка, 
дъщерно предприятие или друго 
дъщерно предприятие на 
предприятието майка.

Or. en

Обосновка

Нефинансовите субекти често използват един единствен субект с цел избягване на 
груповите рискове. В резултат от това, следва да е възможно прехвърлянето на 
търговския риск в рамките на групата, без да се създава задължението за отчетност 
и клиринг . В много случаи е възможно да съществуват правни изисквания, които 
определят кои дружества от дадена група могат да се изправят пред външни 
контрагенти с цел смекчаване на търговските рискове. Изключения за транзакции в 
рамките на група също така се признават и в други основни актове от 
законодателството в областта на финансовия пазар (напр. Директивата относно 
пазарите на финансови инструменти).

Изменение 33
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължение за клиринг се прилага и 
спрямо финансовите контрагенти и 
посочените в член 7, параграф 2 
нефинансови контрагенти, които 
сключват договори за допустими 
извънборсови деривати с лица от трети 
страни.

Задължение за клиринг се прилага и 
спрямо финансовите контрагенти и 
посочените в член 7, параграф 2 
нефинансови контрагенти, които 
сключват договори за допустими 
извънборсови деривати с лица от трети 
страни и които също така са или 
финансови контрагенти, или 
нефинансови контрагенти, 
превишаващи клиринговия праг.

Or. en

Изменение 34
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължение за клиринг се прилага и 
спрямо финансовите контрагенти и 
посочените в член 7, параграф 2 
нефинансови контрагенти, които 
сключват договори за допустими 
извънборсови деривати с лица от трети 
страни.

Задължение за клиринг се прилага и 
спрямо финансовите контрагенти и 
посочените в член 7, параграф 2 
нефинансови контрагенти, които 
сключват договори за допустими 
извънборсови деривати с лица от трети 
страни. Ако неподлежащи на 
задължение за клиринг и нефинансови 
контрагенти сключват договори за 
допустими извънборсови деривати с 
други финансови или нефинансови 
контрагенти, не се задейства 
задължението за клиринг.

Or. de
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Изменение 35
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължение за клиринг се прилага и 
спрямо финансовите контрагенти и 
посочените в член 7, параграф 2 
нефинансови контрагенти, които 
сключват договори за допустими 
извънборсови деривати с лица от 
трети страни.

Няма задължение за клиринг за нито 
един от контрагентите, ако поне 
един от тях е нефинансов 
контрагент, който не превишава 
клиринговия праг, посочен в член 7, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Ако нефинансов контрагент не превишава клиринговия праг, не следва да се задължава
да осъществява клиринг на своите договори за извънборсови деривати единствено 
защото неговият контрагент е финансова институция или нефинансов контрагент, 
който превишава този праг. В противен случай това ще обезсмисли целия подход, 
основаващ се на определяне на праг, и теста в съответствие с член 7, параграф 4. 
Това би довело също така до непредвидената последица нефинансовите контрагенти 
да избягват да осъществяват сделки с финансови институции. 

Изменение 36
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължение за клиринг се прилага и 
спрямо финансовите контрагенти и 
посочените в член 7, параграф 2 
нефинансови контрагенти, които 
сключват договори за допустими 
извънборсови деривати с лица от трети 
страни.

Задължение за клиринг се прилага и 
спрямо финансовите контрагенти и 
посочените в член 7, параграф 2 
нефинансови контрагенти, 
превишаващи клиринговия праг и 
които сключват договори за допустими 
извънборсови деривати с лица от трети 
страни.
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Or. en

Обосновка

Това допълнение е необходима с цел по-голяма яснота на текста.

Изменение 37
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно горепосочените алинеи 
задължението за клиринг не се 
прилага за договори за допустими 
извънборсови деривати, сключени от 
даден финансов или нефинансов 
контрагент с неговото предприятие 
майка, дъщерно предприятие или 
друго дъщерно предприятие на 
предприятието майка.

Or. de

Обосновка

Вътрешните транзакции, които служат за управление на ликвидността и риска в 
рамките на една група предприятия, следва да бъдат изключени от задължението за 
клиринг чрез ЦК, тъй като в противен случай биха липсвали стимули за въвеждане на 
ефикасно управление на ликвидността и риска в рамките на една група предприятия.

Изменение 38
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Горепосочените алинеи не се 
прилагат за договори за допустими 
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извънборсови деривати, сключени от 
даден финансов или нефинансов 
институт с неговото предприятие 
майка, дъщерно предприятие или 
друго дъщерно предприятие на 
предприятието майка.

Or. de

Обосновка

Вътрешните транзакции, които служат за управление на ликвидността и риска в 
рамките на една група предприятия, следва да бъдат изключени от задължението за 
клиринг чрез ЦК, тъй като в противен случай биха липсвали стимули за въвеждане на 
ефикасно управление на ликвидността и риска в рамките на една група предприятия.

Изменение 39
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 4 — параграф 2 — буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) датата, от която задължението за 
клиринг поражда действие.

б) датата, от която задължението за 
клиринг поражда действие, която е не 
по-рано от датата на влизане в сила 
на настоящия регламент, и 
сроковете, в които контрагентите 
или категориите контрагенти 
започват да подлежат на 
задължението за клиринг.

Or. en

Изменение 40
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди вземане на решение ЕОЦКП Преди вземане на решение ЕОЦКП 
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провежда обществено допитване и по 
целесъобразност се консултира с 
компетентните органи на трети страни.

провежда обществено допитване се 
консултира с компетентните за 
конкретни търговски пазари 
европейски органи или с органите на 
трети страни. Преди да бъде взето 
решение относно допустимостта на 
задължението за клиринг на даден 
клас деривати съгласно член 3, трябва 
да бъде взето предвид тяхното 
експертно становище.

Or. de

Изменение 41
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 2 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

От допустимостта на задължение за 
клиринг съгласно параграфи 2 и 3 от 
настоящия член трябва по-конкретно 
да бъдат освободени следните класове 
деривати на пазарите за суровини 
поради тяхната непригодност за 
стандартизация:
- дългосрочни договори за изкупуване и 
доставка на енергия
- договори за изкупуване и доставка на 
енергия с  гъвкавост на количествата
- договори за изкупуване и доставка на 
енергия със задължение от типа 
„взимай или плащай” (take or pay)
- договори с ценова обвързаност с 
неликвидни индекси или с индекси, 
които не се определят ежедневно.

Or. de
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Изменение 42
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. За да се осигурят еднакви условия 
на прилагане на параграфи 3 и 3а,  
ЕОЦКП може да разработи проекти 
за технически стандарти за 
изпълнение с цел определяне дали е 
вероятно контрагентите или 
договорите за извънборсови деривати 
да представляват заплаха за  
нормалното функциониране и 
интегритета на финансовите пазари 
или стабилността на цялата 
финансова система на Съюза или на 
част от нея.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010*.
ЕОЦКП представя на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти за изпълнение до 
30 юни 2012 г.
*ОВ: Моля, въведете номера на 
регламента, който се съдържа в 
документ PE-CONS 42/10.

Or. en

Изменение 43
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По своя собствена инициатива и след 
консултации с Европейския съвет за 
системен риск (ЕССР) ЕОЦКП определя 
и съобщава на Комисията класовете 
деривати, които следва да бъдат 
включени в неговия публичен регистър, 
но за които ЦК все още не е получил 
разрешение.

5. По своя собствена инициатива и след 
консултации с Европейския съвет за 
системен риск (ЕССР), както и след 
допитване до отговарящите за 
конкретни търговски пазари 
европейски органи или до органите на 
трети държави, ЕОЦКП определя и 
съобщава на Комисията класовете 
деривати, които следва да бъдат 
включени в неговия публичен регистър, 
но за които ЦК все още не е получил 
разрешение.

Or. de

Изменение 44
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай че регистърът на транзакции 
не е в състояние да регистрира 
характеристиките на договор за 
извънборсови деривати, финансовите 
контрагенти отчитат характеристиките 
на позициите си в тези договори пред 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 48 от 
Директива 2004/39/ЕО.

2. В случай че регистърът на транзакции 
не е в състояние да регистрира 
характеристиките на договор за 
извънборсови деривати, финансовите 
контрагенти отчитат характеристиките 
на договорите си за извънборсови 
деривати пред компетентния орган, 
определен в съответствие с член 48 от 
Директива 2004/39/ЕО.

Or. en

Изменение 45
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 4 



PE460.628v01-00 18/41 AM\858999BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти,
които се предоставят на Комисията
до 30 юни 2012 г.

ЕОЦКП представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти, след 
обществено допитване, до 
30 юни 2012 г.

Or. en

Изменение 46
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако позициите в договори за 
извънборсови деривати на нефинансов 
контрагент превишат 
информационния праг, който се 
определя съгласно параграф 3, буква а), 
той уведомява за това компетентния 
орган, определен в съответствие с 
член 48 от Директива 2004/39/ЕО, 
като предоставя обосновка за 
заемането на тези позиции.

заличава се

Този нефинансов контрагент 
подлежи на задължението за 
отчетност, предвидено в член 6, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Клиринговият праг предоставя достатъчна база за определяне на подходяща 
клирингова политика. Информационният праг би представлявал по-скоро 
допълнителна бюрократична тежест за нефинансовите институции, отколкото 
полза за пазарите на извънборсови деривати.
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Изменение 47
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако позициите в договори за 
извънборсови деривати на нефинансов 
контрагент превишат клиринговия праг, 
който се определя съгласно параграф 3, 
буква б), той подлежи на задължението 
за клиринг, определено в съответствие с 
член 3, по отношение на всички негови 
допустими договори за извънборсови 
деривати.

2. Ако нетните позиции и експозиции
в договори за извънборсови деривати на 
нефинансов контрагент превишат 
клиринговия праг, който се определя 
съгласно параграф 3, буква б) в срок 90 
последователни дни, той подлежи на 
задължението за клиринг, определено в 
съответствие с член 3, по отношение на 
всички негови допустими договори за 
извънборсови деривати и уведомява за 
това компетентния орган, определен 
в съответствие с член 48 от 
Директива 2004/39/EО .

Or. en

Обосновка

Преди да се породи задължението за извършване на клиринг, следва да е имало 
нарушаване на клиринговия праг в продължение на 90 последователни дни. Това е 
необходимо с цел да се предотврати възникването на задължение за извършване на 
клиринг вследствие на краткосрочно нарушение на клиринговия праг (например поради 
ситуация на нестабилна пазарна цена). Съответният нефинансов контрагент 
уведомява компетентния орган за такова нарушение на клиринговия праг.

Изменение 48
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако позициите в договори за 
извънборсови деривати на нефинансов 
контрагент превишат клиринговия праг, 
който се определя съгласно параграф 3, 
буква б), той подлежи на задължението 

2. Ако позициите в договори за 
извънборсови деривати на нефинансов 
контрагент превишат клиринговия праг, 
който се определя съгласно параграф 3, 
буква б), той подлежи на задължението 
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за клиринг, определено в съответствие с 
член 3, по отношение на всички негови 
допустими договори за извънборсови 
деривати.

за клиринг, определено в съответствие с 
член 3, по отношение на всички негови 
допустими договори за извънборсови 
деривати, които превишават 
клиринговия праг и които не са пряко 
свързани по обективно измерим начин 
с търговската дейност в 
съответствие с параграф 4.

Or. de

Изменение 49
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако позициите в договори за 
извънборсови деривати на нефинансов 
контрагент превишат клиринговия праг, 
който се определя съгласно параграф 3, 
буква б), той подлежи на задължението 
за клиринг, определено в съответствие с 
член 3, по отношение на всички негови 
допустими договори за извънборсови 
деривати.

2. Ако нетните позиции и 
експозициите в договори за 
извънборсови деривати на нефинансов 
контрагент превишат клиринговия праг, 
който се определя съгласно параграф 3, 
буква б), той подлежи на задължението 
за клиринг, определено в съответствие с 
член 3, по отношение на всички негови 
допустими договори за извънборсови 
деривати, които превишават 
клиринговия праг с 90 последователни 
дни.

Or. de

Обосновка

Непропорционално е при изчислението на позициите да не бъдат отчитани 
транзакциите, които са пряко свързани с търговската дейност по обективно измерим 
начин, но все пак тези транзакции да бъдат подлагани на задължение за клиринг при 
превишаване на клиринговия праг.
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Изменение 50
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако позициите в договори за 
извънборсови деривати на нефинансов 
контрагент превишат клиринговия 
праг, който се определя съгласно 
параграф 3, буква б), той подлежи на 
задължението за клиринг, определено в 
съответствие с член 3, по отношение на 
всички негови допустими договори за 
извънборсови деривати.

2. Ако позициите в договори за 
извънборсови деривати на нефинансов 
контрагент са такива, че следната 
позиция в продължение на 90 дни 
превиша клиринговия праг, който се 
определя съгласно параграф 3, буква б), 
той подлежи на задължението за 
клиринг, определено в съответствие с 
член 3, по отношение на всички негови 
допустими договори за извънборсови 
деривати.

Or. en

Изменение 51
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При изчисляването на посочените 
в параграф 2 позиции не се вземат 
предвид сключените от нефинансови 
контрагенти договори за извънборсови 
деривати, които са пряко свързани с 
търговска дейност или дейност, 
свързана с публичните финанси, на 
този контрагент по обективно 
съизмерим начин.

Or. en
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Изменение 52
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) информационния праг; заличава се

Or. en

Обосновка

Не става ясно как нефинансов контрагент ще установи, че извънборсов дериват е 
„пряко свързан с обективно съизмерима търговска дейност” на този контрагент. 
Следва да се извърши анализ на другите транзакции на деривати, различни от IAS 39. 
Този анализ се извършва от самото дружество и се удостоверява от независим 
външен инспектор. За да се гарантира максимално качество и сериозност на тези 
доклади, надзорният орган може да има правото да извършва извадкови инспекции и 
задава въпроси, на които дружеството ще бъде правно задължено да отговаря.

Изменение 53
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква б a) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) критерии, въз основа на които се 
установява дали договорите за 
извънборсови деривати са пряко 
свързани по обективно измерим начин 
с търговската дейност на определен 
нефинансов контрагент.

Or. de

Изменение 54
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква б a) (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) критерии, въз основа на които се 
установява дали договорите за 
извънборсови деривати са пряко 
свързани по обективно измерим начин 
с търговската дейност на определен 
нефинансов контрагент.

Or. de

Изменение 55
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите, съгласно които договор 
за извънборсови деривати се счита за 
пряко свързан с търговската дейност 
по обективно съизмерим начин. 
Регулаторните технически 
стандарти, посочени в първия 
параграф, вземат предвид 
действащите уредби и общоприетите 
стандарти и одитни процедури.

Or. en

Обосновка

Не става ясно как нефинансов контрагент ще установи, че извънборсов дериват е 
„пряко свързан с обективно съизмерима търговска дейност” на този контрагент. 
Следва да се извърши анализ на другите транзакции на деривати, различни от IAS 39. 
Този анализ се извършва от самото дружество и се удостоверява от независим 
външен инспектор. За да се гарантира максимално качество и сериозност на тези 
доклади, надзорният орган може да има правото да извършва извадкови инспекции и 
задава въпроси, на които дружеството ще бъде правно задължено да отговаря.
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Изменение 56
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези регулаторни стандарти 
включват вече съществуващи 
законови разпоредби и общоприети 
стандарти и одитни процедури.

Or. de

Обосновка

Следва да съществува анализ, излизащ извън рамките на стандартите на IAS 39, 
който се изготвя от самото предприятие и впоследствие бива сертифициран от 
независим външен одитор. За да бъде гарантирано възможно най-високо качество на 
този анализ, надзорният орган следва да разполага с правото да проучва 
предприятието и да провежда консултации с него.

Изменение 57
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези регулаторни стандарти 
включват вече съществуващи закони 
и общоприети стандарти и одитни 
процедури.

Or. de

Обосновка

Следва да съществува анализ, излизащ извън рамките на стандартите на IAS 39, 
който се изготвя от самото предприятие и впоследствие бива сертифициран от 
независим външен одитор. За да бъде гарантирано възможно най-високо качество на 
този анализ, надзорният орган следва да разполага с правото да проучва 
предприятието и да провежда консултации с него.
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Изменение 58
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

И двата прага трябва да бъдат 
определени при отчитане на системното 
значение на сумата от нетните позиции 
и експозиции по контрагенти за всеки 
клас деривати.

И двата прага трябва да бъдат 
определени при отчитане на системното 
значение на сумата от нетните позиции 
и експозиции по контрагенти за всеки 
клас извънборсови деривати.
Системното значение на сумата от 
нетните позиции и експозиции на 
извънборсовите деривати се 
установява въз основа на подходящи 
количествени и качествени критерии 
за всеки клас. Във връзка с това 
трябва по-специално да се отчитат 
експозициите към кредитен риск при 
договори с релевантни за системата 
финансови институти.

Or. de

Обосновка

Регламентът следва да съдържа съществените критерии за определянето на 
праговите стойности и това не следва да се оставя единствено на ЕОЦКП. 
Задължението за клиринг следва да бъде разглеждано на фона на степента на 
системен риск, който се поема от нефинансовите институти при договорите за 
извънборсови деривати.

Изменение 59
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 2 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Системното значение на сумата от 
нетните позиции и експозиции на 
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извънборсовите деривати се оценява 
на основата на подходящи 
количествени и качествени критерии 
по категории извънборсови деривати, 
по-специално експозиции на кредитен 
риск на системно значими финансови 
институции.

Or. en

Изменение 60
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При изчисляването на посочените в 
параграф 2 позиции не се вземат 
предвид сключените от нефинансови 
контрагенти договори за извънборсови 
деривати, които са пряко свързани с 
обективно съизмерима търговска 
дейност на този контрагент.

4. При изчисляването на посочените в 
параграф 2 позиции не се вземат 
предвид сключените от нефинансови 
контрагенти договори за извънборсови 
деривати, които са пряко свързани с 
обективно съизмерима търговска 
дейност на този контрагент. Пряко 
свързани по обективно измерим начин 
с търговската дейност на този 
контрагент са по-специално тези 
операции, които служат за 
осигуряването и оптимизирането на 
търговската дейност.

Or. de

Изменение 61
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При изчисляването на посочените в
параграф 2 позиции не се вземат 

4. При изчисляването на посочените в
настоящия параграф  позиции не се 
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предвид сключените от нефинансови 
контрагенти договори за извънборсови 
деривати, които са пряко свързани с 
обективно съизмерима търговска 
дейност на този контрагент.

вземат предвид сключените от 
нефинансови контрагенти, от 
предприятието майка, от дъщерно 
предприятие на контрагента или от 
друго дъщерно предприятие на 
предприятието майка договори за 
извънборсови деривати, които са пряко 
свързани с обективно съизмерима 
търговска дейност на този контрагент.

Or. en

Обосновка

Нефинансовите субекти често използват един единствен субект с цел избягване на 
груповите рискове. В резултат от това, следва да е възможно прехвърлянето на 
търговския риск в рамките на групата, без да се създава задължението за отчетност 
и клиринг . В много случаи може да съществуват правни изисквания, които определят 
кои дружества от дадена група могат да се изправят пред външни контрагенти с цел 
смекчаване на търговските рискове. Изключения за транзакции в рамките на група 
също така се признават и в други основни актове от законодателството в областта 
на финансовия пазар (напр. Директивата относно пазарите на финансови 
инструменти).

Изменение 62
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При изчисляването на посочените в 
параграф 2 позиции не се вземат 
предвид сключените от нефинансови 
контрагенти договори за извънборсови 
деривати, които са пряко свързани с 
обективно съизмерима търговска
дейност на този контрагент.

4. При изчисляването на посочените в 
параграф 2 позиции не се вземат 
предвид сключените от нефинансови 
контрагенти договори за извънборсови 
деривати, които са пряко свързани по 
обективно съизмерим начин с 
намаляването на кредитния и 
пазарния риск, на който е изложена
търговската дейност на този 
контрагент.

Or. en
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Изменение 63
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Задължението за клиринг, 
посочено в член 3, параграф 1,  не се 
прилага за договори за извънборсови 
деривати, сключени от даден 
нефинансов контрагент преди 
датата, на която този нефинансов 
контрагент става обект на 
задължение за клиринг.

Or. en

Обосновка

Ако даден нефинансов контрагент трябва да извърши (незабавно) клиринг на всички 
свои съществуващи договори за извънборсови деривати след значимо нарушаване на 
клиринговия праг, то това ще наложи задължение за извършване на клиринг за всички 
дружества . Това ще доближи клиринга до „ръба на пропастта” и ще доведе, 
съответно, до „клирингов шок”. Нефинансовият контрагент трябва да извърши 
наведнъж  клиринг на целия си портфейл от извънборсови деривати. Това ще доведе до 
значителни рискове за наличната ликвидност.

Изменение 64
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 4 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Задължението за клиринг 
продължава, докато нетните 
позиции и експозиции на 
нефинансовите контрагенти в 
договорите за извънборсови деривати 
превишават клиринговия праг, и се 
прекратява, когато тези нетни 
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позиции и експозиции са под 
клиринговия праг.

Or. en

Обосновка

Регламентът е неясен по отношение на третирането на клиринга. Нефинансовите 
контрагенти следва винаги да бъдат освободени от задължението за извършване на 
клиринг на позициите си, ако техните договори за извънборсови деривати не 
превишават клиринговия праг или спадат под неговия размер. В противен случай 
съществува дискриминация между нефинансовите контрагенти, които не нарушават 
клиринговия праг, и нефинансовите контрагенти, които спадат под неговия размер.

Изменение 65
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовите контрагенти и 
посочените в член 7, параграф 2 
нефинансови контрагенти, които 
сключват договори за извънборсови 
деривати, непреминали клиринг чрез 
ЦК, осигуряват подходящи процедури и 
мерки за оценка, наблюдение и 
намаляване на операционния и 
кредитния риск, обхващащи най-малко:

1. Финансовите контрагенти и 
посочените в член 7, параграф 2 
нефинансови контрагенти, които 
сключват договори за извънборсови 
деривати, непреминали клиринг чрез 
ЦК, осигуряват подходящи процедури и 
мерки за оценка, наблюдение и 
намаляване на операционния и 
кредитния риск, обхващащи по-
специално: 

Or. de

Изменение 66
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква б) действащите 
договори се преоценяват ежедневно по 
пазарна стойност и процедурите за 
управление на риска изискват 
своевременна, точна и подходящо 
отделена размяна на обезпечения или 
поддържане на целесъобразен и 
пропорционален капитал.

заличава се

Or. de

Изменение 67
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задълженията по букви а) и б) се 
прилагат единствено към 
нефинансови институти, които 
подлежат на задължение за клиринг 
съгласно член 7, параграф 2, и то 
единствено от момента на началото 
на задължението за клиринг.

Or. de

Обосновка

Ако нефинансовите институти също подлежат на техники за намаляване на риска 
съгласно член 8, въпреки че не подлежат на задължението за клиринг, принципът за 
освобождаване на нефинансовите институти от задължението за клиринг се 
превръща в своята противоположност.

Изменение 68
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема регулаторни 
технически стандарти, уточняващи 
максималния срок между 
сключването на договор за 
извънборсови деривати и 
потвърждението, посочено в 
параграф 1, буква а).

заличава се

Or. de

Изменение 69
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените в първата алинея 
регулаторни технически стандарти 
се приемат съгласно членове 7—7г от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

заличава се

Or. de

Изменение 70
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП предоставя на Комисията 
проекти на тези регулаторни 
технически стандарти най-късно до 
30 юни 2012 г.

заличава се

Or. de
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Изменение 71
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема регулаторни 
технически стандарти, уточняващи 
процедурите и нивата на обезпечение 
и капитал, необходими съгласно 
изискванията в параграф 1,буква б) и 
параграф 1, втората алинея.

заличава се

Or. de

Изменение 72
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

В зависимост от правния статут на 
контрагента посочените в първата 
алинея регулаторни технически 
стандарти се приемат съгласно 
членове [7—7г] от Регламент …/… 
[ЕБО], членове [7—7г] от Регламент 
…/… [ЕОЦКП] или членове [7—7г] от 
Регламент …/… [ЕОЗППО].

заличава се

Or. de

Изменение 73
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕБО, ЕОЦКП и ЕОЗППО съвместно 
предоставят на Комисията проект 
на тези регулаторни технически 
стандарти до 30 юни 2012 г.

заличава се

Or. de

Изменение 74
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки установяват 
правила за санкциониране на 
нарушенията на правилата от настоящия 
дял и вземат всички необходими мерки, 
за да осигурят тяхното прилагане. Тези 
санкции включват най-малко 
административни глоби. Предвидените 
санкции са ефективни, пропорционални 
и с възпиращ ефект.

1. Държавите-членки установяват 
правила за санкциониране на 
нарушенията на правилата от настоящия 
дял и вземат всички необходими мерки, 
за да осигурят тяхното прилагане. Тези 
санкции включват най-малко 
административни глоби. Предвидените 
санкции са ефективни, пропорционални 
и с възпиращ ефект. Държавите-
членки се консултират с ЕОЦКП при 
установяването и адаптирането на 
правилата си относно санкциите.

Or. en

Изменение 75
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
компетентните органи, отговорни за 
надзора на финансовите и по 

2. Държавите-членки гарантират, че 
компетентните органи, отговорни за 
надзора на финансовите и по 
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целесъобразност на нефинансовите 
контрагенти, обявяват публично всяка 
санкция, наложена за нарушаване на 
членове 3—8, освен ако това 
оповестяване сериозно би застрашило 
финансовите пазари или би причинило 
непропорционална вреда на засегнатите 
страни.

целесъобразност на нефинансовите 
контрагенти, обявяват публично всяка 
санкция, наложена за нарушаване на 
членове 3—8, освен ако това 
оповестяване сериозно би застрашило 
финансовите пазари или би причинило 
непропорционална вреда на засегнатите 
страни. Държавите-членки 
публикуват на редовни периоди от 
време доклади за оценка на 
ефективността на правилата си 
относно санкциите.

Or. en

Изменение 76
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава-членка гарантира, че 
компетентните органи разполагат с 
необходимите за осъществяване на 
своите функции правомощия за 
упражняване на надзор и провеждане на 
разследвания.

2. Всяка държава-членка гарантира, че 
компетентните органи разполагат с 
необходимите за осъществяване на 
своите функции ресурси и правомощия 
за упражняване на надзор и провеждане 
на разследвания.

Or. en

Изменение 77
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган или всеки друг 
орган информира своевременно 
ЕОЦКП, колегиума и другите 
заинтересовани органи за възникването 

Компетентният орган или всеки друг 
орган информира своевременно 
ЕОЦКП, колегиума и другите 
заинтересовани органи за възникването 
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на свързани с ЦК извънредни ситуации, 
включително събития на финансовите 
пазари, които биха могли да повлияят 
отрицателно на ликвидността и 
стабилността на финансовата система в 
някоя държава-членка, в която е 
установен ЦК или някой от неговите 
клирингови членове.

на всички потенциални или вече 
възникнали свързани с ЦК извънредни 
ситуации, включително събития на 
финансовите пазари, които биха могли 
да повлияят отрицателно на 
ликвидността и стабилността на 
финансовата система в някоя държава-
членка, в която е установен ЦК или 
някой от неговите клирингови членове.

Or. en

Изменение 78
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За покриване на експозициите си към 
клиринговите членове ЦК приема 
единствено високоликвидни 
обезпечения с минимален кредитен и 
пазарен риск. Прилаганите от ЦК 
проценти, с които се намалява 
стойността на служещите като 
обезпечение активи, са целесъобразни и 
отразяват вероятността за намаление на 
стойността на активите за интервала 
между тяхната последна преоценка и 
момента, към който се счита за логично 
те да бъдат ликвидирани. ЦК отчита 
ликвидния риск вследствие на 
неизпълнението на пазарен участник и 
риска от концентрация при определени 
активи, като това може да послужи за 
установяване на подходящото 
обезпечение и съответните проценти, с 
които се намалява неговата стойност.

1. За покриване на експозициите си към 
клиринговите членове ЦК приема 
единствено високоликвидни 
обезпечения с минимален кредитен и 
пазарен риск. По отношение на 
нефинансовите контрагенти по 
целесъобразност могат да бъдат 
приемани като обезпечение банкови 
гаранции или еквивалентни активи. 
Прилаганите от ЦК проценти, с които се 
намалява стойността на служещите като 
обезпечение активи, са целесъобразни и 
отразяват вероятността за намаление на 
стойността на активите за интервала 
между тяхната последна преоценка и 
момента, към който се счита за логично 
те да бъдат ликвидирани. ЦК отчита 
ликвидния риск вследствие на 
неизпълнението на пазарен участник и 
риска от концентрация при определени 
активи, като това може да послужи за 
установяване на подходящото 
обезпечение и съответните проценти, с 
които се намалява неговата стойност.

Or. en
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Изменение 79
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Дял V – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дял V заличава се
Споразумения за оперативна 
съвместимост

Or. en

Изменение 80
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член 48 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48 заличава се

Споразумения за оперативна 
съвместимост

1. ЦК може да сключи споразумения 
за оперативна съвместимост с друг 
ЦК, когато са изпълнени 
изискванията съгласно членове 49 и 
50.
2. Когато ЦК сключва споразумение за 
оперативна съвместимост с друг ЦК с 
цел предоставяне на услуги на 
определено място за търговия, ЦК 
трябва да разполага с 
недискриминационен достъп до 
данните, които са необходими за 
изпълнение на неговите функции във 
връзка с това място на търговия и 
съответната система за сетълмент.
3. Възможността за сключване на 
споразумение за оперативна 
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съвместимост или за достъп до данни 
в реално време или сетълмент 
система, посочени в параграфи 1 и 2, 
може да бъде пряко или непряко 
ограничена единствено с цел 
контролиране на риска, произтичащ 
от това споразумение или достъп.

Or. en

Изменение 81
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член 49 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49 заличава се

Управление на риска

1. ЦК, които сключват споразумение 
за оперативна съвместимост, 
трябва:
(a) да разполагат с подходящи 
политики, процедури и системи за 
ефективно установяване, наблюдение 
и управление на допълнителните 
рискове, произтичащи от това 
споразумение, за да могат да 
изпълняват своите задължения 
своевременно;
(b) да се споразумяват относно 
съответните си права и задължения, 
включително приложимото по 
отношение на техните 
взаимоотношения законодателство;
(c) да установяват, наблюдават и 
ефективно управляват кредитните и 
ликвидните рискове, така че 
неизпълнението на клирингов член на 
даден ЦК да не засяга оперативно 
съвместимия ЦК;
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(d) да установяват, наблюдават и 
отчитат евентуалните 
взаимозависимости и корелации, 
възникващи вследствие на 
обединяването на финансови ресурси 
и споразумението за оперативна 
съвместимост, което може да 
повлияе на свързаните с 
концентрацията на клирингови 
членове кредитни и ликвидни рискове.
За целите на буква б) ЦК прилагат 
при необходимост правилата, 
постановени в Директива 98/26/ЕО, 
по отношение на момента на 
въвеждане на нареждането за превод 
в своите системи и на момента на 
неотменимост.
За целите на буква в) в условията на 
споразумението се определя 
процедурата за преодоляване на 
последствията от неизпълнението на 
някой ЦК, с когото има сключено 
споразумение за оперативна 
съвместимост.
За целите на буква г) ЦК 
осъществяват строг контрол върху 
повторното ипотекиране на 
обезпечението на клирингов член в 
рамките на споразумението, ако това 
е позволено от техните 
компетентни органи. В 
споразумението се посочват какви 
мерки са взети по отношение на тези 
рискове, като се отчита 
необходимостта от достатъчно 
покритие и ограничаване на риска от 
верижно разпространение.
2. Ако моделите за управление на 
риска, използвани от ЦК по 
отношение на експозициите им към 
техните клирингови членове, а също и 
по отношение на взаимните им 
експозиции, са различни, ЦК трябва 
да установят различията, да оценят 
рисковете, които могат да възникнат 
вследствие на тях, и да вземат 
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съответните мерки, включително да 
набавят допълнителни финансови 
ресурси, които ще ограничат 
тяхното въздействие върху 
споразумението за оперативна 
съвместимост, а също и 
потенциалните последствия по 
отношение на рисковете от верижно 
разпространение, и да гарантират, че 
тези различия не намаляват 
способността на всеки ЦК да се 
справи с последствията от 
неизпълнението на клирингов член.

Or. en

Изменение 82
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член 50 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 50 заличава се
Одобрение на споразумение за 

оперативна съвместимост
1. Споразумението за оперативна 
съвместимост се одобрява 
предварително от компетентните 
органи на съответните ЦК. Прилага 
се процедурата по член 13.
2. Компетентните органи одобряват 
споразумение за оперативна 
съвместимост само тогава, когато 
посочените в член 49 изисквания са 
изпълнени, техническите параметри 
за клиринговите транзакции съгласно 
условията на споразумението 
позволяват безпрепятственото и 
нормално функциониране на 
финансовите пазари и въпросното 
споразумение не възпрепятства 
ефективността на надзора..
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3. Когато компетентен орган счита, 
че не са спазени посочените в 
параграф 2 изисквания, той писмено 
излага пред другите заинтересовани 
компетентни органи и ЦК своите 
забележки относно риска. Той 
уведомява и ЕОЦКП, който изготвя 
становище относно обосноваността 
на забележките относно риска като 
основание за отказ на одобрение на 
споразумението за оперативна 
съвместимост. Всички 
заинтересовани ЦК получават достъп 
до становището на ЕОЦКП. Когато 
оценката на ЕОЦКП се отклонява от 
оценката на съответния 
компетентен орган, компетентният 
орган преразглежда своята позиция, 
като отчита становището на 
ЕОЦКП.
4. До 30 юни 2010 г. ЕОЦКП издава 
насоки и препоръки за изготвяне на 
съгласувани, ефикасни и ефективни 
оценки на споразуменията за 
оперативна съвместимост в 
съответствие с процедурата, 
установена в член 8 от Регламент 
…/… [ЕОЦКП].

Or. en

Изменение 83
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Въз основа на отчетените договори 
регистърът на транзакции публикува 
съвкупните позиции за всеки клас 
деривати.

1. Въз основа на отчетените договори 
регистърът на транзакции, на редовни 
периоди от време и по лесно достъпен 
начин, публикува съвкупните позиции 
за всеки клас деривати.
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Or. en

Изменение 84
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

До същата дата Комисията, в 
сътрудничество с ЕОЦКП и съответните 
секторни органи, оценява системното 
значение на транзакциите в 
извънборсови деривати на 
нефинансовите дружества.

До същата дата Комисията, в 
сътрудничество с ЕОЦКП и съответните 
секторни органи, оценява системното 
значение на транзакциите в 
извънборсови деривати на 
нефинансовите дружества и представя  
на Европейския парламент и на 
Съвета доклад, придружен от всички 
предложения относно 
целесъобразността на 
продължаването на задължението за 
клиринг за нефинансови дружества по 
член 7 или на изменението му.

Or. en

Обосновка

Оценката на въздействието, извършена от Европейската комисия, за настоящия 
регламент не анализира дали секторите на нефинансовите дружества и/или 
транзакциите на нефинансовите дружества по договори за извънборсови деривати 
налагат системни рискове за цялата финансова система и дали налагането на 
задължението за извършване на клиринг за извънборсовите деривати в случай на 
превишаване на клиринговия праг е, следователно, оправдано. Следователно все още е 
необходимо Европейската комисия да обосновава прилагането на задължението за 
извършване на клиринг за извънборсовите деривати по отношение на нефинансовия 
сектор, ако е превишен клиринговият праг.


