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КРАТКА ОБОСНОВКА

Разширяването на регламентирането на финансовите инструменти и координацията с 
основните международни партньори е много важен процес в пост кризисния период. 
ЕС с право съсредоточава вниманието си към създаване на по-голяма стабилност и 
прозрачност на финансовите пазари.

Същевременно не трябва да се забравя, че много често финансовите инструменти и 
финансовите пазари се използват от нефинансови дружества. Това се случва често с 
дружествата от стоковия и енергийния сектор, когато тези инструменти са свързани с 
основни стоки. Други използват финансовите инструменти за хеджиране или за други 
цели на корпоративното финансово управление.

Всяко регламентиране следва да бъде внимателно премерено. Ако недостатъчното 
регламентиране създава рискове за пазара, то свръхрегламентирането води до 
повишени разходи и, в някои случаи, до увеличаване на цените за крайните 
потребители. Това би било нежелан ефект в някои сектори на хранителни продукти и 
енергийни продукти. Засилването на регламентирането би попречило също така на 
малките дружества на пазара да останат конкурентоспособни при наличието на 
допълнителни разходи. Освен това, когато финансовите инструменти са гарантирани от 
основни стоки, системният риск е минимален.

С цел съсредоточаване на вниманието върху необходимостта от намаляване на 
системния риск, който може да бъде създаден от извънборсовите деривати, 
докладчикът предлага да се адаптират разпоредбите, свързани с нефинансовите 
дружества, като се следи едновременно за гарантиране на подходящо регламентиране 
на техните транзакции на извънборсови деривати и за ограничаване на 
административната тежест за регулаторните органи и предприятията.

Предложените изменения:

• внасят по голяма яснота в някои определения; 

• улесняват някои процедури;

• спомагат за избягването на „клирингови шокове” и други непропорционални 
тежести за предприятията;

• предлагат премахването на информационния праг, тъй като клиринговият праг 
предоставя достатъчно гаранции;

• въвеждат по-последователни и по-прозрачни критерии, свързани с 
регулаторните решения;

• изясняват процедурите, чрез които се определя дали извънборсовите деривати и 
контрагентите отговарят или не на критериите за клиринг.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Правилата, приложими спрямо 
финансовите контрагенти, следва да се 
прилагат и спрямо нефинансовите 
контрагенти, когато това е 
целесъобразно. Известно е, че 
нефинансовите контрагенти използват 
договорите за извънборсови 
инструменти, за да се предпазят от 
търговски рискове, свързани пряко с 
тяхната търговска дейност. 
Следователно, преди да се определи 
дали нефинансовият контрагент трябва 
да изпълнява задължението за клиринг, 
следва да се разгледа целта, поради 
която нефинансовият контрагент 
използва извънборсови деривати, и 
размерът на неговата експозиция в тези 
инструменти. Когато определя прага за 
задължението за клиринг, ЕОЦКП
следва да се допита до всички 
заинтересовани органи, например 
регулаторите, които са отговорни за 
стоковите пазари, за да се гарантира 
цялостното отчитане на особеностите на 
тези сектори. Освен това до 31 декември 
2013 г. Комисията ще оцени системното 
значение на транзакциите на 
нефинансови дружества в извънборсови 
деривати в различните сектори, в т.ч. и в 
енергийния сектор.

(16) Правилата, приложими спрямо 
финансовите контрагенти, следва да се 
прилагат и спрямо нефинансовите 
контрагенти, когато това е 
целесъобразно. Известно е, че 
нефинансовите контрагенти използват 
договорите за извънборсови 
инструменти, за да се предпазят от 
търговски рискове, свързани пряко с 
тяхната търговска дейност. 
Следователно, преди да се определи 
дали нефинансовият контрагент трябва 
да изпълнява задължението за клиринг, 
следва да се разгледа целта, поради 
която нефинансовият контрагент 
използва извънборсови деривати, и 
размерът на неговата експозиция в тези 
инструменти. Когато определя прага за 
задължението за клиринг, ЕНО 
(ЕОЦКП) следва да се допита до всички 
заинтересовани органи и 
заинтересовани страни, например 
регулаторите, които са отговорни за 
стоковите пазари и енергийния сектор, 
за да се гарантира цялостното отчитане 
на особеностите на тези сектори. Освен 
това до 31 декември 2013 г. Комисията 
ще оцени системното значение на 
транзакциите на нефинансови 
дружества в извънборсови деривати в 
различните сектори, в т.ч. и в 
енергийния сектор.

Or. en
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Изменение 2

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „клас деривати“ е съвкупност от 
договори за извънборсови деривати, 
които имат еднакви основни 
характеристики; 

(4) „клас деривати“ е съвкупност от 
договори за деривати, които имат 
еднакви основни характеристики;

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „извънборсови деривати“ са 
договори за деривати, чието изпълнение 
не се извършва на регулиран пазар по 
смисъла на член 4,параграф 1, точка 14 
от Директива 2004/39/ЕО; 

(5) „извънборсови деривати“ са 
договори за деривати, чието изпълнение 
не се извършва на регулиран пазар по 
смисъла на член 4,параграф 1, точка 14 
от Директива 2004/39/ЕО или на пазар 
на трета страна, считан за 
еквивалентен на регулиран пазар в 
съответствие с член 19, параграф 6 
от настоящата директива;;

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „финансови контрагенти“ са 
инвестиционните посредници по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО, 

(6) „финансов контрагент“ означава 
установено в Съюза предприятие, 
което е инвестиционен посредник, 
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кредитните институции по смисъла 
на Директива 2006/48/ЕО, 
застрахователните предприятия по 
смисъла на Директива 73/239/ЕИО, 
животозастрахователните 
предприятия по смисъла на Директива 
2002/83/ЕО, презастрахователните 
предприятия по смисъла на 
Директива 2005/68/ЕО, предприятията
за колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)
по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, 
институциите за професионално 
пенсионно осигуряване по смисъла на 
Директива 2003/41/ЕО и лицата, 
управляващи фондове за алтернативни 
инвестиции, по смисъла на Директива 
2010/…/ЕС.

получил разрешение в съответствие с
Директива 2004/39/ЕО, кредитна 
институция, получила разрешение в 
съответствие с Директива 2006/48/ЕО, 
застрахователно предприятие, 
получило разрешение в съответствие 
с Директива 73/239/ЕИО, 
животозастрахователно 
предприятие, получили разрешение в 
съответствие с Директива 2002/83/ЕО,
презастрахователно предприятие, 
получило разрешение в съответствие 
с Директива 2005/68/ЕО, предприятие
за колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), 
получило разрешение в съответствие 
с Директива 2009/65/ЕО, институции
за професионално пенсионно 
осигуряване, спазващи изискванията
на Директива 2003/41/ЕО, или фонд за 
алтернативни инвестиции, който е 
фонд за алтернативни инвестиции на 
Европейския съюз, управляван от 
лице, установено в Съюза по смисъла 
на Директива 2010/…/ЕС.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато ЦК, установен в трета 
държава, е признат от ЕНО (ЕОЦКП) 
в съответствие с член 23, 
съответният компетентен орган на 
тази трета държава уведомява ЕНО 
(ЕОЦКП), в изпълнение на посочените 
в член 23, параграф 4 споразумения за 
сътрудничество, относно класовете 
договори за деривати, за които 
даденият ЦК е получил разрешение да 
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предоставя клирингови услуги на 
клирингови членове или клиенти, 
установени в Съюза.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на шест месеца от 
получаване на уведомлението и 
молбата, посочени в параграф 1, 
ЕОЦКП предоставя на подалия 
молбата компетентен орган решение, 
в което се посочва:

2. В рамките на шест месеца от 
получаване на уведомлението и 
молбата, посочени в параграф 1, както 
и информацията, посочена в параграф 
1, буква а), ЕНО (ЕОЦКП) взема 
решение относно:

a) дали този клас деривати отговаря на 
критериите за допустимост на 
задължението за клиринг съгласно 
член 3;

a) дали този клас деривати отговаря на 
критериите за допустимост на 
задължението за клиринг съгласно 
член 3;

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

б) датите, от които задължението за 
клиринг поражда действие, 
включително сроковете, в които 
контрагентите или категориите 
контрагенти започват да подлежат 
на задължението за клиринг.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ЕОЦКП основава своето решение на 
следните критерии: 

3. ЕНО (ЕОЦКП) основава своето 
решение по параграф 2, буква а) на 
следните критерии: 

a) намаляване на системния риск във a) намаляване на системния риск във 
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финансовата система; финансовата система;

aa) въздействието върху равнището 
на кредитния риск на контрагента на 
пазара, в рамките на съответния клас 
деривати и между класове деривати, в 
резултат на прилагането на 
задължение към съответния клас 
договори за деривати;

б) ликвидност на договорите; б) обема и ликвидността на 
съответния клас договори за 
деривати;

в) наличност на ценова информация; в) наличността на ценова информация в 
съответния клас договори за 
деривати;

г) способност на ЦК да обработва 
обема от договори;

г) способността на ЦК да предлага 
продукти, които отчитат 
потребностите на всички, 
включително малките пазарни 
участници, като например малките и 
средните предприятия;

д) предоставеното от ЦК ниво на 
защита за клиентите.

д) способността на повече от един
ЦК да предложи клирингови услуги в 
съответния клас договори за 
деривати;
дa) свързаните с клиринга разходи за 
пазарните участници, особено за 
нефинансовите контрагенти, и за 
икономиката като цяло;
дб) характеристиките на основните 
физически продукти.

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

Преди вземане на решение ЕНО
(ЕОЦКП) провежда обществено 
допитване и по целесъобразност се 
консултира с надзорните органи на 
трети страни.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. ЕНО (ЕОЦКП) основава своето 
решение по параграф 2, буква б) на 
следните критерии:
a) очаквания обем на съответния клас 
договори за деривати;
б) способността на съответните ЦК 
да обработят очаквания обем и да 
осъществят управление на риска, 
произтичащ от клиринга на 
съответния клас договори за 
деривати;
в) вида и броя контрагенти, които са 
активни и се очаква да бъдат 
активни на пазара на съответния 
клас договори за деривати;
г) срока, от който подлежащ на 
задължението за клиринг контрагент 
се нуждае, за да въведе механизми за 
клиринг на своите договори за 
деривати чрез ЦК;
д) управлението на риска, правния и 
оперативен капацитет на кръга от 
контрагенти, които оперират на 
пазара за съответния клас договори за 
деривати и които биха попаднали в 
обхвата на задължението за клиринг 
по силата на член 3;
е) степента на взаимосвързаност на 
съответния клас договори за 
деривати на финансовите пазари.

Or. en
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Изменение 9

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 10

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ЕНО (ЕОЦКП) След обществено 
допитване ЕОЦКП разработва проекти 
на регулаторни технически стандарти, 
които се предоставят на Комисията до 
30 юни 2012 г.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 30 юни 2012 г. ЕОЦКП
предоставя на Комисията проекти на 
тези регулаторни стандарти, 
разработени след консултации с 

Най-късно до 30 юни 2012 г. ЕНО 
(ЕОЦКП) предоставя на Комисията 
проекти на тези регулаторни стандарти, 
разработени след консултации с ЕССР,
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Европейския съвет за системен риск 
(„ЕССР“) и други заинтересовани 
органи.

други заинтересовани органи и след 
обществено допитване.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Задължението за клиринг 
продължава, докато нетните 
позиции и експозиции на 
нефинансовите контрагенти в 
договорите за извънборсови деривати 
превишават клиринговия праг, и се 
прекратява, когато нетните позиции 
и експозиции са под клиринговия праг.

Or. en

Изменение 13

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. 

заличава се

Or. en
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След като се консултира с ЕОЦКП, 
ЕССР и с други заинтересовани органи, 
Комисията редовно преразглежда 
установените в параграф 3 прагове и 
при необходимост ги изменя.

5. След като се консултира с ЕНО 
(ЕОЦКП), ЕССР и с други 
заинтересовани органи, Комисията 
редовно преразглежда установения в 
параграф 3 праг и при необходимост го
изменя в съответствие с този 
параграф.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) електронни средства, гарантиращи 
своевременното потвърждаване на 
условията на договора за извънборсови 
деривати, когато това е възможно;

а) С изключение на случаите, когато 
не съответстват на 
преобладаващите добрите практики 
на бекофиса на определен договорен 
пазар или са свързани с тежести за 
даден нефинансов контрагент,
електронни средства, гарантиращи 
своевременното потвърждаване на 
условията на договора за извънборсови 
деривати;

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква б) действащите За целите на буква б) действащите 
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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.

договори се преоценяват ежедневно по 
пазарна стойност и процедурите за 
управление на риска изискват 
своевременна, точна и подходящо 
отделена размяна на обезпечения в 
съответствие с преобладаващите 
пазарни практики или в случая с 
нефинансовите контрагенти -
поддържане на целесъобразен и 
пропорционален капитал.

Or. en

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задълженията по алинея1, букви а) и 
б) не се прилагат за договори за 
извънборсови деривати, сключени от 
даден нефинансов контрагент преди 
датата, на която този нефинансов 
контрагент става обект на 
задължение за клиринг по член 7, 
параграф2.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията проект 
на тези регулаторни технически 
стандарти до 30 юни 2012 г.

ЕНО (ЕОЦКП) предоставя на 
Комисията проект на тези регулаторни 
технически стандарти до 30 юни 2012 г., 
след провеждане на обществено 
допитване.
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Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ЕНО (ЕБО), ЕНО (ЕОЦКП) и ЕНО 
(ЕОЗППО) съвместно предоставят на 
Комисията проект на тези регулаторни 
технически стандарти до 30 юни 2012 г., 
след провеждане на обществено 
допитване.

Or. en

Изменение 20

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 ЕНО (ЕОЦКП) и 
съответните секторни органи, оценява 
системното значение на транзакциите в 
извънборсови деривати на 
нефинансовите дружества и представя 
доклад на Европейския парламент и 
на Съвета, съвместно с всички 
предложения относно 
продължаващата уместност или за 
изменения на задължението за 
клиринг за нефинансови дружества по 
член 7.

Or. en
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