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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация  

 *** Процедура на одобрение  

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват . Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 

относно структурните мерки за повишаване на устойчивостта на кредитните 

институции в ЕС 

(COM(2014)0043 – C7-0024/2014 – 2014/0020(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2014)0043), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (C7-0024/2014), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 9 април 2014 г.1, 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 26 юни 2014 г.2, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-

0000/2014), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 

съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 3 a (ново) 

                                                 
1 OВ C 451, 16.12.2014 г., стр. 45. 
2 OВ C 271, 19.8.2014 г., стр. 87. 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) След предложението на 

експертната група на високо равнище 

(ЕГВР), Съюзът прие голям брой 

нормативни актове  (например 

Регламент за европейската пазарна 

инфраструктура, Директива за 

пазарите на финансови инструменти 

(ДПФИ 2), Регламент за 

капиталовите изисквания,  

Директива за капиталовите 

изисквания (ДКИ 4), Директива за 

схемите за гарантиране на 

депозитите,  Директива за 

възстановяване и преструктуриране 

на банките), с цел справяне с 

проблемите, свързани със системния 

риск, прекалено ниските капиталови 

изисквания, необходимостта от 

защита на вложителите, както и 

липсата на възможност за 

преструктуриране на банките, без да 

се прибягва до публични финанси. В 

резултат на тези нови правила и на 

новите структури за надзор 

рамковите условия се промениха, а 

единната нормативна уредба за 

банковия сектор създаде нов 

фундамент за финансовите пазари в 

Съюза, който улеснява изграждането 

на единен финансов пазар и на 

функциониращ съюз на капиталовите 

пазари. 

Or. en 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Благодарение на протичащата (4) Благодарение на протичащата 
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реформа на нормативните изисквания за 

банките значително ще се увеличи 

устойчивостта както на отделните 

банки, така и на банковия сектор като 

цяло. Въпреки това някои от най-

големите и най-комплексни банкови 

групи на Съюза продължават да са 

твърде големи не само, за да бъдат 

оставени да фалират, но и за да бъдат 

спасени, както и твърде комплексни, за 

да бъдат управлявани, надзиравани и 

преобразувани. Поради това 

структурната реформа е важно 

допълнение към останалите 

нормотворчески инициативи и мерки, 

тъй като представлява по-пряк път за 

преодоляване на вътрешногруповата 

комплексност и вътрешногруповото 

субсидиране, както и за възпиране на 

прекомерното поемане на риск. Някои 

държави членки приеха или 

възнамеряват да приемат мерки за 

структурно реформиране на банковите 

си системи. 

реформа на нормативните изисквания за 

банките значително ще се увеличи 

устойчивостта както на отделните 

банки, така и на банковия сектор като 

цяло. Въпреки това някои от най-

големите и най-комплексни банкови 

групи на Съюза продължават да са 

твърде големи не само, за да бъдат 

оставени да фалират, но и за да бъдат 

спасени, както и твърде комплексни, за 

да бъдат управлявани, надзиравани и 

преобразувани. Поради това 

структурната реформа, която се 

основава на системни рискове, които 

не са предвидени или разгледани в 

друго законодателство, както и на 

възможността за преструктуриране 

на институцията, е важно допълнение 

към останалите нормотворчески 

инициативи и мерки, тъй като 

представлява по-пряк път за 

преодоляване на вътрешногруповата 

комплексност и вътрешногруповото 

субсидиране, както и за възпиране на 

прекомерното поемане на риск. Някои 

държави членки приеха или 

възнамеряват да приемат мерки за 

структурно реформиране на банковите 

си системи. 

Or. en 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Хармонизирането на равнище Съюза 

може да осигури обща нормативна 

рамка на структурните изисквания за 

банковите групи в Съюза, много от 

които упражняват дейност в повече от 

една държава членка, и оттам — лоялна 

конкуренция, опростена нормативна 

(9) Хармонизирането на равнище Съюза 

може да осигури обща нормативна 

рамка на структурните изисквания за 

банковите групи в Съюза, много от 

които упражняват дейност в повече от 

една държава членка, и оттам — лоялна 

конкуренция, опростена нормативна 
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уредба и отсъствие на прекомерни 

разходи за привеждане на 

трансграничните дейности в 

съответствие с нея, стимули за 

задълбочаване на интегрираността на 

вътрешния пазар и възпрепятстване на 

регулаторния арбитраж. 

уредба и отсъствие на прекомерни 

разходи за привеждане на 

трансграничните дейности в 

съответствие с нея, стимули за 

задълбочаване на интегрираността на 

вътрешния пазар и възпрепятстване на 

регулаторния арбитраж. Системните 

рискове, когато се появят, трябва да 

се разглеждат по един и същ начин и 

въз основа на едни и същи критерии в 

целия Съюз, за да се гарантира, че 

всяка институция подлежи на 

преструктуриране, без да се излага на 

опасност стабилността на 

финансовите пазари в Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) В съответствие с целта да се 

допринесе за функционирането на 

вътрешния пазар следва да бъде 

възможно на кредитна институция да се 

предостави дерогация от 

разпоредбите за обособяване на някои 

дейности по търгуване с финансови 

инструменти, ако до 29 януари 2014 г. 

съответната държава членка е 

приела национално първично 

законодателство (и впоследствие 

прието вторично законодателство), с 

което на кредитните институции, 

които приемат депозити от частни 

лица и от малки и средни 

предприятия (МСП), се забранява да 

извършват инвестиционна дейност в 

качеството на принципал и да държат 

търгуеми активи. Във връзка с това 

държавите членки следва да имат 

право да отправят искане до 

(10) В съответствие с целта да се 

допринесе за функционирането на 

вътрешния пазар следва да бъде 

възможно за същинска кредитна 

институция, която не извършва 

инвестиционна дейност в качеството на 

принципал, нито държи търгуеми 

активи, както и за всяка същинска 

кредитна институция в рамките на 

дадена корпоративна група, която е 

правно обособена от субектите в 

групата, които извършват 

регламентирана инвестиционна 

дейност в качеството на принципал 

или държат търгуеми активи, и която 

също така отговаря на определени 

други условия, да бъде освободена от 

оценката, предвидена в настоящия 

регламент. Освен че ще създаде 

„сигурно пристанище“ за 

институции, които предприемат 
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Комисията да се предостави 

дерогация от разпоредбите за 

обособяване на някои дейности по 

търгуване с финансови инструменти 

на кредитна институция, която 

подлежи на национално 

законодателство, съвместимо с 

посочените разпоредби. Това ще 

позволи на тези от тях, които вече 

имат първично законодателство, чието 

въздействие е равностойно на 

преследваното с настоящия регламент и 

е съвместимо с него, да избегнат 

привеждането в съответствие на 

действащи и ефективни разпоредби. 

За да се гарантира, че въздействието 

на националното законодателство и 

последващите правоприлагащи мерки 

не застрашават целта или 

функционирането на вътрешния 

пазар, стремежът на националното 

законодателство и свързаните с него 

надзорни и правоприлагащи 

разпоредби трябва да бъде спазването 

от кредитните институции, които 

приемат допустими депозити от 

частни лица и МСП, на равностойни 

и съвместими с предвидените в 
настоящия регламент 

правнообвързващи изисквания. 

Компетентният надзорен орган на 

обхванатата от въпросното 

национално законодателство 
кредитна институция следва да бъде 

натоварен с предоставянето на 

становище, което да придружава 

искането за дерогация. 

подходящи мерки за постигане на 

целите на настоящия регламент, това 

ще позволи на институции в 

държавите членки, които вече имат 

първично законодателство, чието 

въздействие е равностойно на 

преследваното с настоящия регламент и 

е съвместимо с него, да избегнат  

подлагането на допълнителна оценка 

и на допълнително изискване за 

обособяване на дейностите им. Това 

би позволило на държава членка, 

която счита, че банковият ѝ сектор и 

кредитните институции на нейна 

територия и под отговорността на 

компетентните ѝ органи са от такъв 

мащаб в сравнение с икономиката на 

държавата членка като цяло, че 

непрофесионалните клиенти и 

вложителите, вследствие на дела на 

дейностите по търгуване с финансови 

инструменти и поддържане на пазара 

във финансовия ѝ сектор като цяло, 

при липсата на предоставяне на 

публична финансова подкрепа за 

преструктуриране биха били 

изправени пред значителни рискове, 

да приеме законодателство на 

национално равнище, с цел да се 

обособят тези дейности по начин, 

който е в съответствие с настоящия 

регламент. Компетентният надзорен 

орган на въпросната кредитна 

институция следва да бъде натоварен с 

проверката дали условията за 

освобождаване са изпълнени. 

Or. en 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 12 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) С настоящия регламент се цели да 

се намали поемането на прекомерен 

риск и да се ограничи бързото 

разрастване на счетоводния баланс, 

трудното преобразуване и наблюдение, 

конфликтите на интереси, нарушенията 

на конкуренцията и неподходящото 

разпределение на капитала. Стремежът 

е също така да се предпазят 

институциите, извършващи дейности, 

които заслужават закрила от 

обществеността, от загуби, породени от 

други дейности. Необходимите правила 

следва да спомогнат банките отново да 

насочат своето внимание към основната 

си роля — да партнират на реалната 

икономика, както и да предотвратят 

прекомерното отделяне на банков 

капитал за търгуване с финансови 

инструменти в ущърб на кредитирането 

за нефинансовите икономически 

сектори. 

(12) С настоящия регламент се цели да 

се намали поемането на прекомерен 

риск и да се ограничи бързото 

разрастване на счетоводния баланс, 

трудното преобразуване и наблюдение, 

конфликтите на интереси, нарушенията 

на конкуренцията и неподходящото 

разпределение на капитала. Стремежът 

е също така да се предпазят 

институциите, извършващи дейности, 

които заслужават закрила от 

обществеността, от загуби, породени от 

други дейности. Необходимите правила 

следва, когато е целесъобразно, да 

спомогнат банките отново да насочат 

своето внимание към основната си роля 

— да партнират на реалната икономика, 

както и да предотвратят прекомерното 

отделяне на банков капитал за търгуване 

с финансови инструменти в ущърб на 

кредитирането за нефинансовите 

икономически сектори. 

Or. en 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) За да се осигури възможност на 

субектите, обхванати от забраната за 

търгуване с финансови инструменти за 

собствена сметка, да продължат да 

допринасят за финансирането на 

икономиката, следва да им се разреши 

да инвестират в ограничен списък от 

фондове. Този изчерпателен списък 

следва да включва алтернативните 

инвестиционни фондове (АИФ) от 

затворен тип, които не използват заети 

(17) За да се осигури възможност на 

субектите, обхванати от забраната за 

търгуване с финансови инструменти за 

собствена сметка, да продължат да 

допринасят за финансирането на 

икономиката, следва да им се разреши 

да инвестират в определени фондове. 

Тези фондове следва да включват 

ПКИПЦК, други фондове, продавани 

на инвеститори на дребно, 
алтернативните инвестиционни фондове 
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средства, европейските фондове за 

рисков капитал, европейските фондове 

за социално предприемачество и 

европейските фондове за дългосрочни 

инвестиции. За да се гарантира, че тези 

фондове не застрашават 

икономическата жизнеспособност и 

финансовата стабилност на 

инвестиращите в тях кредитни 

институции, от значение е АИФ от 

затворен тип, които не използват заети 

средства, в които кредитните 

институции могат да продължават да 

инвестират, да бъдат управлявани от 

лица, получили разрешение и 

подлежащи на надзор по Директива 

2011/61/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета26, както и тези АИФ да са 

установени в Съюза или ако не са — 

да се търгуват на пазара в Съюза 

съгласно разпоредбите на посочената 

директива. 

(АИФ) от затворен тип, които не 

използват заети средства, европейските 

фондове за рисков капитал, 

европейските фондове за социално 

предприемачество и европейските 

фондове за дългосрочни инвестиции. За 

да се гарантира, че тези фондове не 

застрашават икономическата 

жизнеспособност и финансовата 

стабилност на инвестиращите в тях 

кредитни институции, от значение е 

АИФ от затворен тип, които не 

използват заети средства, в които 

кредитните институции могат да 

продължават да инвестират, да бъдат 

управлявани от лица, получили 

разрешение и подлежащи на надзор по 

Директива 2011/61/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета26.  

__________________ __________________ 

26 Директива 2011/61/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 8 юни 

2011 година относно лицата, 

управляващи алтернативни 

инвестиционни фондове, и за изменение 

на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО 

и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и 

(ЕС) № 1095/2010 

26 Директива 2011/61/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 8 

юни 2011 година относно лицата, 

управляващи алтернативни 

инвестиционни фондове, и за изменение 

на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО 

и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и 

(ЕС) № 1095/2010. 

Or. en 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Ако оценката на дейностите по 

търгуване доведе компетентния орган 

до заключението, че те превишават 

определени количествени показатели за 

(23) Ако оценката на дейностите по 

търгуване доведе компетентния орган 

до заключението, че те превишават 

определени количествени показатели за 
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относителен размер, финансов 

ливъридж, сложност, възвръщаемост, 

свързан пазарен риск, както и 

взаимосвързаност, той следва да изиска 

отделянето им от останалите дейности 

на същинската кредитна институция, 

освен ако тя не докаже по 

удовлетворителен начин, че при 

отчитането на заложените в настоящия 

регламент цели те не застрашават 

финансовата ѝ стабилност или 

финансовата система на Съюза като 

цяло. 

относителен размер, финансов 

ливъридж, сложност, възвръщаемост, 

свързан пазарен риск, както и 

взаимосвързаност, а освен това при 

отчитането на заложените в 

настоящия регламент цели, счита, че 

съществува заплаха за финансовата 

стабилност на същинската кредитна 

институция или за цялата финансова 

система на Съюза или част от нея, 
той следва да изиска отделянето им от 

останалите дейности на същинската 

кредитна институция, освен ако тя не 

докаже по удовлетворителен начин, че 

при отчитането на заложените в 

настоящия регламент цели те не 

застрашават финансовата ѝ стабилност 

или финансовата система на Съюза като 

цяло. 

Or. en 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 24 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (24a) От друга страна, поддържането 

на пазара е необходим компонент на 

добре функциониращия пазар на 

корпоративни облигации и други 

дългови инструменти, тъй като едно 

от основните предимства за 

инвеститорите в такива облигации е, 

че те могат да бъдат търгувани на 

пазар и като такива са ликвидни 

инструменти, подходящи за широк 

спектър от инвеститори. Тъй като 

обезпечаването на ликвидност в 

Съюза се подкрепя от дейностите по 

поддържане на пазара на банките, за 

изграждането на ефикасен съюз на 

капиталовите пазари и 

разработването на всеобхватни и 
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ефикасни пазари на ценни книжа е 

важно да се постигне баланс между 

обезпечаването на ликвидност на 

банките като участници в 

поддържането на пазара и 

опасенията относно финансовата 

стабилност, свързани с дейностите 

на банките по търгуване с финансови 

инструменти. 

Or. en 

Обосновка 

Някои части от дейностите на банките по търгуване с финансови инструменти са 

от основно значение за съюза на капиталовите пазари, където финансирането на 

реалната икономика се извършва отчасти посредством пазарите на ценни книжа. 

Това следва да се вземе предвид при разискванията относно структурната реформа 

на банките  

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 24 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (24б) Регламент, който има за цел да 

предотврати прекомерното поемане 

на рискове, свързани с дейности по 

търгуване с финансови инструменти, 

следва да отчита реалните рискове, 

поемани от банките при търгуването 

и да предостави на банките стимули 

за намаляване на риска във връзка с 

търгуването или за увеличаване на 

допустимия капитал, за да са 

изпълнени законодателните 

изисквания. Най-ефикасният начин за 

измерване на обема на дейностите на 

банките по търгуване с финансови 

инструменти е използването на 

пруденциалните мерки за предпазване 

от експозицията на риск, предвидени 

в Регламент (ЕС) № 575/2013, тъй 

като тези мерки отразяват 

действителния риск в търговските 
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позиции по-добре от други мерки и 

тъй като те са ясно определени и 

контролирани чрез система за 

финансов надзор . 

Or. en 

Обосновка 

Предложението на Комисията се основава на измерване на обема на дейностите на 

банките по търгуване с финансови инструменти чрез мерки на базата на 

счетоводството. Тъй като счетоводните стандарти и практики в Европейския съюз 

се различават и тъй като банките могат да изберат в доста висока степен начина, 

по който да класифицират търгуемите активи, по-подходящо е да се използват 

пруденциални мерки за измерване на дейностите на банките по търгуване с финансови 

инструменти. По този начин действителният риск, който банките поемат във връзка 

с дейностите по търгуване, се измерва също много по-точно и банките получават 

стимули да поемат и управляват риска по подходящ начин. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) За осигуряването на ефективно 

обособяване в правен, икономически, 

управленски и оперативен аспект, 

същинските кредитни институции и 

субектите, търгуващи с финансови 

инструменти, следва да удовлетворяват 

на равнище функционална подгрупа 

изисквания за капитала, ликвидността и 

големите експозиции. Те следва да 

разполагат със стабилно и независимо 

управление и обособени управленски 

органи. 

(26) За осигуряването, когато е 

необходимо и когато компетентните 

органи са взели това решение, на 

ефективно обособяване в правен, 

икономически, управленски и 

оперативен аспект, същинските 

кредитни институции и субектите, 

търгуващи с финансови инструменти, 

следва да удовлетворяват на равнище 

функционална подгрупа изисквания за 

капитала, ликвидността и големите 

експозиции. Те следва да разполагат със 

стабилно и независимо управление и 

обособени управленски органи. 

Or. en 
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Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) Групите, които се определят като 

взаимоспомагателни или кооперативни 

дружества, спестовни институции или 

подобни на всички тях, имат 

специфичен модел на собственост и 

икономическа структура. Прилагането 

на някои от правилата за обособяване би 

наложило съществено да се измени 

организационната им структура, 

разходите по което могат да не 

оправдаят полезния ефект. Ако тези 

групи попадат в обхвата на настоящия 

регламент, компетентният орган може 

да реши да позволи на същинска 

кредитна институция, която 

удовлетворява изискванията по член 49, 

параграф 3, букви а) или б) от 

Регламент (ЕС) № 575/2013, да 

притежава капиталови инструменти или 

права на глас в субект, търгуващ с 

финансови инструменти, ако сметне, че 

притежанието им е нужно за 

функционирането на групата, както и че 

същинската кредитна институция е 

взела необходимите мерки за адекватно 

ограничаване на съответните рискове. 

(27) Групите, които се определят като 

взаимоспомагателни или кооперативни 

дружества, спестовни институции или 

подобни на всички тях, имат 

специфичен модел на собственост и 

икономическа структура. Прилагането 

на някои от правилата за обособяване би 

наложило съществено да се измени 

организационната им структура, 

разходите по което могат да не 

оправдаят полезния ефект. Ако тези 

групи попадат в обхвата на настоящия 

регламент, компетентният орган може 

да реши да позволи на същинска 

кредитна институция, която 

удовлетворява изискванията по член 49, 

параграф 3, букви а) или б) от 

Регламент (ЕС) № 575/2013, да 

притежава капиталови инструменти или 

права на глас в субект, търгуващ с 

финансови инструменти, ако сметне, че 

притежанието им е нужно за 

функционирането на групата, както и че 

същинската кредитна институция е 

взела необходимите мерки за адекватно 

ограничаване на съответните рискове. 

Независимо от евентуално решение за 

обособяване, компетентният орган 

следва да разполага с правомощието, 

предоставено му от член 104, 

параграф 1, буква а) от Директива 

2013/36/ЕС, да налага изисквания за 

собствен капитал, когато обемът на 

рисковете и дейностите по търгуване 

с финансови инструменти надвиши 

определени равнища, с цел да се 

насърчи дадена институция да не 

предприема ненужни рискове, 

застрашаващи собствената й 

финансова стабилност или тази на 

Съюза, било то изцяло или частично. 
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Or. en 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 37 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (37a) За целите на изпълнението на 

възложените му изключителни 

задачи, включително на 

задълженията, посочени в настоящия 

регламент, компетентният орган 

следва да има правомощията да 

налага санкциите, посочени в членове 

64 – 72 от Директива 2013/36/ЕС и 

член 18 от Регламент (ЕС) 

№ 1024/2013.  

Or. en 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Настоящият регламент е насочен към 

предотвратяване на системния риск 

поради изпадане на големите и 

взаимосвързани финансови субекти, и в 

частност на кредитните институции, във 

затруднено финансово положение или 

неплатежоспособност, като с него се 

преследват и следните цели: 

Настоящият регламент е насочен към 

предотвратяване на появата на 

системен риск поради изпадане на 

големите и взаимосвързани финансови 

субекти, и в частност на кредитните 

институции, във затруднено финансово 

положение или неплатежоспособност, 

като с него се преследват и следните 

цели: 

Or. en 
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Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(a) намаляване на поемането на 

прекомерен риск в рамките на 

отделните кредитни институции; 

а) осигуряване на възможността за 

преструктуриране на кредитните 

институции и предотвратяване на 
поемането на прекомерен риск в 

рамките на отделните кредитни 

институции. 

Or. en 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(c) недопускане на неподходящо 

разпределяне на ресурсите и 

насърчаване на кредитирането на 

реалната икономика; 

в) постигане на по-високи равнища на 

ликвидност и инвестиции в рамките 

на засилена финансова стабилност и 

предприемане на по-нататъшни 

стъпки към изграждането на съюз на 

капиталовите пазари чрез завършване 

на единната нормативна уредба за 

банковия сектор с цел улесняване и 
насърчаване на кредитирането на 

реалната икономика; 

Or. en 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(d) допринасяне за лоялни условия на 

конкуренция за всички кредитни 

г) допринасяне за лоялни условия на 

конкуренция за всички кредитни 
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институции на вътрешния пазар; институции на вътрешния пазар, като 

се гарантира, че загубите в дадена 

институция ще се понесат  от 

акционерите и инвеститорите в 

рамките на рекапитализирането чрез 

вътрешни източници; 

Or. en 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква д) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(e) намаляване на пораждащата 

системен риск взаимосвързаност във 

финансовия сектор; 

д) намаляване на пораждащата системен 

риск взаимосвързаност във финансовия 

сектор чрез защита на вложителите, 

предприемане на мерки срещу 

рисковете, когато се появят, както и 

повишаване на устойчивостта; 

Or. en 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(g) улесняване на организираното 

преобразуване и възстановяване на 

дадена група. 

ж) намаляване на комплексността в 

рамките на същинските кредитни 

институции, премахване на пречките 

пред възможността за 

преструктуриране, улесняване на 

ефективното използване на 

съответни и адекватни инструменти 

за организираното преобразуване и 

възстановяване на дадена група. 

Or. en 
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Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(b) обособяване на някои дейности по 

търгуване с финансови инструменти. 

б) мерки за намаляване на поемането 

на прекомерен риск вследствие на 
дейности по търгуване с финансови 

инструменти; 

Or. en 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква б а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) управлението и структурирането 

на някои дейности по търгуване с 

финансови инструменти, когато се 

счита, че представляват риск за 

институцията или за защитата на 

вложителите и с това предизвикват 

системен риск. 

Or. en 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква б) – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) всеки от изброените субекти, чиито 

общи активи за период от три 

последователни години възлизат най-

малко на 30 млрд. евро и търговската 

му дейност за същия период възлиза 

б) всеки от изброените субекти, чиито 

общи активи за период от три 

последователни години възлизат най-

малко на 30 млрд. евро и има рискови 

експозиции, свързани с дейностите по 
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най-малко на 70 млрд. евро или 10 % от 

общата стойност на активите: 
търгуване с финансови инструменти 
за същия период, които възлизат най-

малко на 70 млрд. евро или 50 % от 

общата стойност на приемливите 

задължения съгласно изискванията за 

рекапитализиране чрез вътрешни 

източници, определени в член 45 от 

Директива 59/2014/EС [Директива за 

възстановяване и преструктуриране 

на банките]: 

Or. en 

Обосновка 

Причините за това предложение са дадени в съображение 24б. Една свързана с риска 

пределно допустима стойност въз основа на пруденциални стандарти представлява 

по-подходящ начин за определяне на това кога дадена банка поема твърде големи 

рискове във връзка с дейности по търгуване с финансови инструменти. Точното 

определение е предложено в член 23. Също така е по-уместно да се взема предвид 

съотношението между размера на дейностите по търгуване с финансови 

инструменти и размера на неизплатения дълг, подлежащ на рекапитализиране чрез 

вътрешни източници, тъй като именно това е реалният буфер, който може да се 

използва за покриване на загубите, преди да бъдат изложени на опасност парите на 

данъкоплатците. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – точка 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. „търгуване с финансови инструменти 

за собствена сметка“ означава 

използване на собствени капитали или 

на заети средства за поемане на позиции 

във всякакъв вид сделка за покупко-

продажба или за придобиване или 

разпореждане по друг начин с 

финансови инструменти или борсови 

стоки единствено с цел извличане на 

собствена печалба и без никаква връзка 

с фактически или очаквани действия от 

страна на клиента, или с цел хеджиране 

на риска за субекта, породен от такива 

4. „търгуване с финансови инструменти 

за собствена сметка“ означава 

използване на собствени капитали или 

на заети средства за поемане на 

позиции, като реакция на и с цел 

използване на действителни или 

очаквани промени в пазарните оценки, 
във всякакъв вид сделка за покупко-

продажба или за придобиване или 

разпореждане по друг начин с 

финансови инструменти или борсови 

стоки единствено с цел извличане на 

собствена печалба и без никаква връзка 
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фактически или очаквани действия, чрез 

използването на секции, отдели, 

подразделения или отделни търгуващи 

лица, специално предназначени за 

поемане на такива позиции и извличане 

на печалба, включително чрез 

специално определени за целта интернет 

платформи за търгуване с финансови 

инструменти за собствена сметка; 

с фактически или очаквани действия от 

страна на клиента, или с цел хеджиране 

на риска за субекта, породен от такива 

фактически или очаквани действия, чрез 

използването на секции, отдели, 

подразделения или отделни търгуващи 

лица, специално предназначени за 

поемане на такива позиции и извличане 

на печалба, включително чрез 

специално определени за целта интернет 

платформи за търгуване с финансови 

инструменти за собствена сметка. Това 

определение включва всяка подобна 

трансакция, осъществена с цел 

извличане на печалба, независимо от 

това дали тази печалба ще бъде 

реализирана в кратък срок или в 

дългосрочен план, и дали въобще ще 

бъде реализирана; 

Or. en 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – точка 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

12. „поддържане на пазара“ означава 

ангажиментът на финансова институция 

да осигурява пазарна ликвидност 

редовно и непрекъснато чрез 

публикуване на двустранни котировки 

на даден финансов инструмент или като 

част от обичайната си дейност, 

изпълнявайки поръчки, инициирани или 

наредени от клиент, като и в двата 

случая не се излага на съществен 

пазарен риск; 

12. „поддържане на пазара“ означава 

ангажиментът на финансова институция 

да осигурява пазарна ликвидност 

редовно и непрекъснато чрез 

публикуване на двустранни котировки 

на даден финансов инструмент или като 

част от обичайната си дейност, 

изпълнявайки поръчки, инициирани или 

наредени от клиент, или при разумно 

очакване на потенциална активност 

от страна на клиента и чрез 

хеджиране на позиции, възникващи 

вследствие на изпълнението на тези 

задачи; 

Or. en 
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Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – точка 22 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 22a. „концентрация“ означава 

концентрация съгласно 

определението в член 3 от Регламент 

(ЕО) № 139/2004 на Съвета; 

Or. en 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – точка 22 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 22б. „дейности по търгуване с 

финансови инструменти“ означава 

дейности по поддържане на пазара, 

инвестиране в секюритизации или 

спонсорирането им, както и 

търгуване с някои деривати. 

Or. en 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Забраната в параграф 1, буква б) не 

се прилага, ако сумата на тези 

дейности е под 2 % от собствения 

капитал на същинската кредитна 

институция, изчислен на 

консолидирана основа. Частта на 
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тези дейности, която надвишава 2 % 

от собствения капитал на 

същинската кредитна институция, 

изчислен на консолидирана основа, се 

прекратява постепенно в 

продължение на пет години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент. 

Or. en 

Обосновка 

Пълна забрана за инвестиции в АИФ е неоснователна. Има случаи, когато експозиция 

в АИФ може да бъде част от общата дейност в областта на търговското 

банкиране, например във връзка с фондове за дялово участие или фондове, управлявани 

за пенсионни цели. Несъществени експозиции следва по тази причина да бъдат 

разрешени. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Ограниченията по параграф 1, буква 

б) не се прилагат по отношение на АИФ 

от затворен тип, които не използват 

ливъридж, съгласно определението по 

Директива 2011/61/ЕС, ако посочените 

АИФ са установени в Съюза, или ако 

не са установен в Съюза, се търгуват 

в Съюза в съответствие с членове 35 

или 40 от нея; допустимите фондове за 

рисков капитал по член 3, буква б) от 

Регламент (ЕС) № 345/2013; 

допустимите фондове за социално 

предприемачество по член 3, буква б) от 

Регламент (ЕС) № 346/2013 и АИФ, 

лицензирани като ЕФДИ в съответствие 

с Регламент (ЕС) № [XXX/XXXX]. 

3. Ограниченията по параграф 1, буква 

б) не се прилагат по отношение на 

ПКИПЦК, други фондове, продавани 

на инвеститори на дребно, АИФ от 

затворен тип и които не използват 

ливъридж, съгласно определението по 

Директива 2011/61/ЕС; допустимите 

фондове за рисков капитал по член 3, 

буква б) от Регламент (ЕС) № 345/2013; 

допустимите фондове за социално 

предприемачество по член 3, буква б) от 

Регламент (ЕС) № 346/2013 и АИФ, 

лицензирани като ЕФДИ в съответствие 

с Регламент (ЕС) № [XXX/XXXX]. 

Or. en 
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Изменение  28 

Предложение за регламент 

Глава 3 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Обособяване на някои дейности по 

търгуване с финансови инструменти 

Мерки по отношение на някои 

дейности по търгуване с финансови 

инструменти. 

Or. en 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. За целите на настоящата глава 

търгуването с финансови инструменти 

включва дейностите, различни от 

следните: 

1. За целите на настоящата глава 

търгуването с финансови инструменти 

не включва следните дейности: 

Or. en 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква и а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 иа) дейности за целите на 

благоразумното управление на 

капитала, ликвидността, 

финансирането и счетоводния 

баланс; 

Or. en 
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Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква и б) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 иб) продажбата на деривати върху 

лихви, валути,  кредити, квоти за 

емисии и борсови стоки, които 

удовлетворяват критериите за 

клиринг чрез централен контрагент, 

и за квоти за емисии, на нефинансови 

клиенти и на финансовите субекти, 

посочени във второ и трето тире на 

член 5, параграф 19, на 

застрахователни предприятия или 

институции, които предоставят 

обезщетения в областта на 

професионалното пенсионно 

осигуряване, когато целта на 

продажбата е единствено хеджиране 

на лихвения, валутния, кредитния или 

стоковия риск или риска по 

отношение на квотите за емисии. 

Or. en 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(a) установена в Съюза същинска 

кредитна институция, която не е 

дружество майка, нито дъщерно 

дружество, включително всички нейни 

клонове, независимо от 

местоположението им; 

a) при спазване на условията по 

параграф 1а, установена в Съюза 

същинска кредитна институция, която 

не е дружество майка, нито дъщерно 

дружество, включително всички нейни 

клонове, независимо от 

местоположението им; 

Or. en 
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Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(b) дружество майка от ЕС, 

включително всички негови клонове и 

дъщерни дружества, независимо от 

местоположението им, ако един от 

субектите в групата е установена в 

Съюза същинска кредитна институция; 

б) при спазване на условията по 

параграф 1б, дружество майка от ЕС, 

включително всички негови клонове и 

дъщерни дружества, независимо от 

местоположението им, ако един от 

субектите в групата е установена в 

Съюза същинска кредитна институция; 

Or. en 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(c) намиращите се в ЕС клонове на 

кредитни институции, установени в 

трети държави. 

в) намиращите се в ЕС клонове на 

кредитни институции, установени в 

трети държави, освен ако са обхванати 

от нормативна уредба, приета за 

равностойна в съответствие с 

член 27, параграф 1; 

Or. en 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Параграф 1а не се прилага за 

същинска кредитна институция, 

която не извършва регламентирана 

инвестиционна дейност в качеството 

на принципал и не държи търгуеми 
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активи,  с изключение на дейности по 

ограничаване на риска за целите на 

благоразумното управление на 

капитала, ликвидността и 

финансирането й, както и по 

предоставяне на клиенти на 

ограничени услуги по управление на 

риска. 

Or. en 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Оценка по параграф 1, буква б) не 

засяга същинска кредитна 

институция в рамките на групата, 

която е правно обособена от 

субектите в групата, които 

извършват регламентирана 

инвестиционна дейност в качеството 

на принципал или държат търгуеми 

активи и която:  

 – може да взема решения независимо 

от другите субекти в групата;  

 – има управителен орган, който е 

независим от другите субекти в 

групата;  

 – подлежи на отделни капиталови 

изисквания и изисквания по 

отношение на ликвидността; и 

 – не може да сключва договори или 

сделки с други субекти в групата, 

освен при условия, подобни на 

посочените в член 13, параграф 7. 

 Когато всички същински кредитни 

институции в групата отговарят на 

тези условия, параграф 1, буква б) не 

се прилага. 
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Or. en 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 9 - параграф 1 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1в. Параграфи 1а и 1б не се прилагат 

за институции и групи, които са били 

счетени за неподлежащи на 

преструктуриране  след оценка от 

органа за преструктуриране, 

предвидена в членове 15 и 16 от 

Директива 59/2014/ЕС [Директива за 

възстановяване и преструктуриране 

на банките] . 

Or. en 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 9 - параграф 1 г (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1г. За целите на параграф 1 дадена 

институция не се счита за същинска 

кредитна институция само по 

силата на своите депозити, когато 

всеки депозит надвишава 300 000 EUR 

и се държи за срок от минимум 12 

месеца. 

Or. en 

 

Изменение  39 

Предложение за  регламент 

Член 9 – параграф 1 д (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1д. Когато институцията е обособена 

съгласно параграф 1а или 1б, 

обособяването и всякакви 

съпътстващи ограничения се 

извършват в рамките на времеви 

график, сравним с този за обособяване 

по силата на настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(c) относителното значение на 

кредитния риск от контрагента, 

получено като справедливата стойност 

на дериватите се раздели на общите 

търгуеми активи; 

в) относителното значение на кредитния 

риск от контрагента, получено като 

справедливата стойност на дериватите 

се раздели на общите активи; 

Or. en 

Обосновка 

Показателят в точка 2, буква в) от този член е странен, тъй като размерът на риска 

от контрагента е свързан с размера на търгуемите активи. Това означава, че дори 

ако кредитният риск от контрагента е малък, показателят ще показва висока 

стойност, ако търгуемите активи са още по-малки. Това води до безсмислени 

резултати, а би било по-естествено рискът от контрагента да се свърже с мярка, 

отнасяща се до общия размер на банката, като например общия размер на активите. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – буква e 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(f) относителното значение на пазарния е) относителното значение на пазарния 
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риск, получено като се изчисли 

разликата между абсолютната 

стойност на търгуемите активи и 

пасиви и се раздели на средната 

стойност между тези активи и 

пасиви; 

риск, изчислено като се раздели 

рисковата експозиция, свързана с 

пазарен риск, на общата рискова 

експозиция, 

Or. en 

Обосновка 

Показателят в точка 2, буква е), е труден за разбиране, размерът на рисковата 

експозиция, свързана с пазарен риск, е много по-добре определен и ясен начин за 

измерване на пазарния риск. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(h) кредитния риск и риска по 

отношение на ликвидността, 

произтичащи от поетите от 

същинската кредитна институция 

задължения и гаранции. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Показателят в параграф 2, буква з) не е непременно свързан с дейности по търгуване с 

финансови инструменти, тъй като ангажиментите и гаранциите са общи части на 

традиционното предоставяне на търговски заеми в банките, така че той не е полезен 

като показател за измерване на значението на дейностите по търгуване с финансови 

инструменти. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Компетентният орган може да 

изиска представянето на всякаква 

количествена или качествена 

информация, която счита за 

релевантна за оценката на 

дейностите по търгуване с финансови 

инструменти в съответствие с 

параграф 1. 

Or. en 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато в резултат на оценката по 

член 9, параграф 1 и като вземе предвид 

целите по член 1, компетентният орган 

заключи, че са удовлетворени 

ограниченията и условията, свързани с 

параметрите по член 9, параграф 2, 

букви а)—з) и подробно описани в 

делегирания акт по параграф 5, поради 

което счита, че съществува заплаха за 

финансовата стабилност на 

същинската кредитна институция или за 

финансовата система на Съюза като 

цяло, той открива посочената в 

параграф 3, втора алинея водеща до 

решение процедура не по-късно от два 

месеца след приключването на 

оценката. 

1. Когато в резултат на оценката по 

член 9, параграф 1 и като вземе предвид 

целите по член 1 и размера, 

комплексността и интензивността 

на риска на институцията, 
компетентният орган заключи, че са 

удовлетворени условията, свързани с 

параметрите по член 9, параграф 2, 

букви а)—ж) и подробно описани в 

делегирания акт по параграф 5, поради 

което счита, че съществува заплаха за 

възможността за преструктуриране 
на същинската кредитна институция, 

той открива посочената в параграф 3, 

втора алинея водеща до решение 

процедура не по-късно от два месеца 

след приключването на оценката. 

Or. en 

Обосновка 

Загуби в дейностите по търгуване с финансови инструменти на дадена банка следва 

да не излагат на риск ключовите функции, които същинската кредитна институция 
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изпълнява. Акцентът следва да се постави върху въпроса дали дадена институция е 

възможно да се преструктурира, като се вземат под внимание дейностите по 

търгуване с финансови инструменти. Ключовият въпрос е дали институцията може 

да бъде преструктурирана по подходящ начин с оглед на възможното 

разпространяване на проблемите, произхождащи от търгуването, като се вземе 

предвид възможността за използване на мерките по силата на Директивата за 

възстановяване и преструктуриране на банките, като крайната цел е защитата на 

основните функции на банковата система. 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Компетентният орган може да открие 

посочената в параграф 3, трета алинея 

водеща до решение процедура дори 

когато ограниченията и условията по 

параграф 1 не са удовлетворени, ако в 

резултат на оценката по член 9, 

параграф 1 и предвид целите по член 1 

заключи, че всяко търгуване с 

финансови инструменти, извършвано от 

същинската кредитна институция, с 

изключение на търгуването с деривати, 

различни от разрешените по членове 11 

и 12, представлява заплаха за нейната 

финансова стабилност или за 

финансовата система на Съюза като 

цяло. 

2. Компетентният орган може да открие 

посочената в параграф 3, трета алинея 

водеща до решение процедура дори 

когато ограниченията и условията по 

параграф 1 не са удовлетворени, ако в 

резултат на оценката по член 9, 

параграф 1 и предвид целите по член 1 

заключи, че всяко търгуване с 

финансови инструменти, извършвано от 

същинската кредитна институция, с 

изключение на търгуването с деривати, 

различни от разрешените по членове 11 

и 12, представлява заплаха за цялата 

или за част от финансовата система на 

Съюза като цяло. 

Or. en 

Обосновка 

Дори ако дейностите на дадена институция по търгуване с финансови инструменти 

не се считат за прекалено рискови от компетентния орган, институцията може 

въпреки това да се счита за рискова. Въпреки че прагът за предприемане на мерки в 

този случай е по-висок, могат да бъдат предприети допълнителни мерки, ако се 

счита, че дори част от финансовата система на Съюза е изложена на риск. 
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Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 3 – алинея 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Той уведомява същинската кредитна 

институция за заключенията си по 

параграфи 1 или 2 и ѝ дава възможност 

да представи писмени коментари в срок 

от два месеца, считано от датата на 

уведомяването.  

3. Той уведомява същинската кредитна 

институция за заключенията си по 

параграфи 1 или 2 и ѝ дава възможност 

да представи писмени коментари в срок 

от два месеца, считано от датата на 

уведомяването. В случай че 

същинската кредитна институция е 

част от група и в случай че в 

съответствие с член 116 от 

Директива 2013/36/ЕС е създадена 

колегия от надзорни органи, 

компетентният орган уведомява 

всички членове на колегията от 

надзорни органи. 

Or. en 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Ако в срока по първа алинея тя не успее 

по удовлетворителен начин да докаже, 

че заключенията са неоснователни, 

компетентният орган приема 

предназначено за нея решение, в което 

изисква от нея да не извършва 

посочените в заключенията дейности 

по търгуване с финансови инструменти. 

Той посочва причините за решението си 

и го оповестява публично. 

Ако в срока по първа алинея тя не успее 

по удовлетворителен начин да докаже, 

че заключенията са неоснователни, 

компетентният орган приема 

предназначено за нея решение, в което 

изисква от нея да намали риска от 

прехвърляне на същинската кредитна 

институция на потенциални загуби, 

произтичащи от дейности по 

търгуване с финансови инструменти, 

като предприеме мерки в 

съответствие с член 17 от 

Директива 2014/59/ЕС (Директива за 

възстановяване и преструктуриране 

на банките), за да възстанови 
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възможността за преструктуриране 

на кредитната институция. 

Мерките, които може да предприеме 

компетентният орган, включват 

засилен надзор, по-високи капиталови 

изисквания, както и обособяване на 

съответните дейности по търгуване 

с финансови инструменти от 

същинската кредитна институция. 

Той посочва причините за решението си 

и го оповестява публично. 

Or. en 

Обосновка 

Намесата на компетентния орган трябва да се съсредоточи върху възстановяване на 

възможността за преструктуриране на институцията.  За да се постигне тази цел, 

могат да се предприемат различни мерки, включващи засилен надзор, по-високи 

капиталови изисквания и обособяване. 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 3 – алинея 4 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Компетентният орган може в 

частност да разреши на същинската 

кредитна институция да извършва 

тези дейности по поддържане на 

пазара, които не представляват 

заплаха за финансовата стабилност 

на същинската кредитна 

институция или за цялата или част 

от финансовата система на Съюза. 

Or. en 

Обосновка 

Дейностите по поддържане на пазара, които ще продължават да бъдат извършвани 

в същинската кредитна институция, следва да бъдат в съответствие с целите на 

предложения регламент. Тези дейности не следва да водят до създаването на банка, 
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която е твърде голяма, за да бъде оставена да фалира, или твърде взаимосвързана, за 

да бъде оставена да фалира, или да включват търгуване с финансови инструменти за 

собствена сметка. Компетентният орган може да разреши на същинската кредитна 

институция да извършва тези дейности по поддържане на пазара, които не 

представляват заплаха за финансовата стабилност на институцията или на Съюза. 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Ако компетентният орган приеме 

решение, посочено в настоящия 

параграф, същинската кредитна 

институция, до която е адресирано, 

оповестява своите дейности по 

търгуване с финансови инструменти 

в отделен счетоводен баланс, дори ако 

решението не изисква правно 

обособяване на тези дейности. 

Оповестяването в отделния 

счетоводен баланс прави 

общественодостъпни размера, риска, 

финансирането и съдържанието на 

съответните дейности по търгуване 

с финансови инструменти. 

Or. en 

Обосновка 

Дейностите по търгуване с финансови инструменти следва да бъдат прозрачни, дори 

когато не е взето решение за обособяване.  Банките, за които се отнасят това, имат 

голям обем на дейностите по търгуване с финансови инструменти. Дори ако те не 

станат обект на обособяване, ще е от полза за инвеститорите и широката 

общественост да имат възможност да оценят обема на дейностите по търгуване с 

финансови инструменти и доколко те са рискови.  Поради това търгуването с 

финансови инструменти следва да бъде оповестявано в отделен счетоводен баланс, 

който включва също и друга информация, която повишава прозрачността на 

дейностите по търгуване с финансови инструменти. 
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Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 5 – буква б – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(b) уточни кой вид секюритизация не се 

смята за заплаха за финансовата 

стабилност на същинската кредитна 

институция или за финансовата 

система на Съюза като цяло по 

отношение на всеки един от следните 

аспекти: 

(б) уточни кой вид секюритизация не се 

смята за заплаха за възможността за 

преструктуриране на същинската 

кредитна институция или за цялата 

финансова система на Съюза или на 

която и да е част от нея по 

отношение на всеки един от следните 

аспекти: 

Or. en 

Обосновка 

Не само ЕС като цяло, но и части от ЕС са в центъра на вниманието, когато се прави 

оценка на заплахите за финансовата стабилност. 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Същинска кредитна институция, за 

която се отнася решението по член 10, 

параграф 3, може да търгува с 

финансови инструменти, стига това да 

служи на целта ѝ благоразумно да 

управлява капитала, ликвидността и 

финансирането си. 

Без да се засяга решението на 

компетентния орган, посочено в 
член 10, параграф 3, същинска 

кредитна институция може да 

търгува с финансови инструменти, стига 

това да служи единствено на целта ѝ 

благоразумно да управлява капитала, 

ликвидността и финансирането си. 

Or. en 

Обосновка 

Предложената промяна в първото изречение цели да изясни, че решението за 

обособяване ще идентифицира всички дейности, които може да продължи да 

изпълнява същинската кредитна институция. 
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Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В рамките на посоченото благоразумно 

управление на капитала, ликвидността и 

финансирането си тя може да използва 

само деривати върху лихви, валути и 

кредити, които удовлетворяват 

критериите за клиринг чрез централен 

контрагент, с оглед хеджиране на общия 

риск за счетоводния баланс. 

Същинската кредитна институция 

доказва на компетентния надзорен 

орган, че хеджирането има за цел да 

намали или че несъмнено намалява или 

значително ограничава конкретни 

установими рискове при нейните 

отделни или общи позиции. 

В рамките на посоченото благоразумно 

управление на капитала, ликвидността и 

финансирането си тя може да използва 

само деривати върху лихви, валути и 

кредити, които удовлетворяват 

критериите за клиринг чрез централен 

контрагент, с оглед хеджиране на общия 

риск за счетоводния баланс, освен ако 

това хеджиране може да се 

осъществи единствено чрез 

извънборсови деривати, като в този 

случай такива деривати могат да се 

използват, за да се гарантира, че 

същинската кредитна институция 

постига счетоводен баланс, който е 

хеджиран във възможно най-голяма 

степен. Същинската кредитна 

институция доказва на компетентния 

надзорен орган, че хеджирането има за 

цел да намали или че несъмнено 

намалява или значително ограничава 

конкретни установими рискове при 

нейните отделни или общи позиции. 

Or. en 

Обосновка 

Не всеки вид подходящо хеджиране може да бъде направено чрез деривати, 

подлежащи на централен клиринг – те често са стандартизирани до известна степен 

и може да предоставят по-малко ефективно хеджиране от деривати, пригодени към 

хеджираната позиция. Управлението на риска на същинската кредитна институция 

ще бъде по-неефикасно и нивото на риска може да нарасне, ако могат да се използват 

само деривати, подлежащи на централен клиринг. 
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Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Същинска кредитна институция, 

която е била предмет на решението по 

член 10, параграф 3, може да продава на 

своите нефинансови клиенти, на 

финансовите субекти по член 5, 

точка 19, второ и трето тире, както и на 

застрахователни дружества и 

институции, които предоставят 

обезщетения по професионалното 

пенсионно осигуряване, деривати върху 

лихви, валути, кредити, квоти за емисии 

и борсови стоки, които удовлетворяват 

критериите за клиринг чрез централен 

контрагент и за квоти за емисии, ако са 

удовлетворени следните условия: 

Без да се засяга решението на 

компетентния орган, посочено в 
член 10, параграф 3, същинска 

кредитна институция може също 

така да продава на своите нефинансови 

клиенти, на финансовите субекти по 

член 5, точка 19, второ и трето тире, 

както и на застрахователни дружества и 

институции, които предоставят 

обезщетения по професионалното 

пенсионно осигуряване, деривати върху 

лихви, валути, кредити, квоти за емисии 

и борсови стоки, които удовлетворяват 

критериите за клиринг чрез централен 

контрагент и за квоти за емисии, и 

може да сключва сделки за 

прихващане, за да премахне риска, 

свързан с тези продажби, ако са 

удовлетворени следните условия: 

Or. en 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Мнозинството от членовете на 

управителния орган на същинската 

кредитна институция са лица, които не 

са членове на управителния орган на 

субекта, търгуващ с финансови 

инструменти — и обратно. Никой член 

на управителния орган на същинската 

кредитна институция или на субекта, 

търгуващ с финансови инструменти, не 

може да има изпълнителна функция в 

8. Мнозинството от членовете на 

управителния орган на същинската 

кредитна институция са лица, които не 

са членове на управителния орган на 

субекта, търгуващ с финансови 

инструменти — и обратно. Никой член 

на управителния орган на същинската 

кредитна институция или на субекта, 

търгуващ с финансови инструменти, не 

може да има изпълнителна функция в 
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двете дружества, с изключение на 

отговорното за управлението на риска 

лице в дружеството майка. 

двете дружества, с изключение на 

отговорното за управлението на риска 

лице в дружеството майка и на лицата, 

отговарящи за вътрешния одит и 

проверката на съответствието в 

дружеството майка. 

Or. en 

Обосновка 

Проверката на съответствието и вътрешният одит във финансовите групи често се 

управляват централно, по същите причини, по които това се прави за управлението 

на риска.  Разумно е служители, изпълняващи тези функции, да могат да бъдат 

използвани в цялата организация, в същата степен, както служителите, отговорни за 

управлението на риска. 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Ако в съответствие с настоящата 

глава на същинска кредитна институция 

са наложени мерки, тя не може да има 

към субект от друга подгрупа 

вътрешногрупова експозиция, която 

надхвърля 25 % от допустимия ѝ 

капитал. Ограничението за 

вътрешногрупова експозиция се прилага 

на подконсолидирана основа и след 

взимане предвид на ефекта от 

ограничаването на кредитния риск, 

както и на изключенията по членове 

399—403 от Регламент (ЕС) № 575/2013 

и член 16 от настоящия регламент. 

2. Ако в съответствие с настоящата 

глава на същинска кредитна институция 

са наложени мерки, тя не може да има 

към субект от друга подгрупа 

вътрешногрупова експозиция, която 

надхвърля 25 % от допустимия ѝ 

капитал. Ограничението за 

вътрешногрупова експозиция се прилага 

на подконсолидирана основа и след 

взимане предвид на ефекта от 

ограничаването на кредитния риск, 

както и на изключенията по членове 

399—403 от Регламент (ЕС) 

№ 575/2013. 

Or. en 

Обосновка 

Предлага се заличаване на член 16, вж. по-долу. 
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Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(a) голяма експозиция към финансов 

субект, която надхвърля 25 % от 

допустимия ѝ капитал. Това 

ограничение на експозицията се прилага 

на индивидуална и подконсолидирана 

основа и след взимане предвид на 

ефекта от ограничаването на кредитния 

риск, както и на изключенията по 

членове 399—403 от Регламент (ЕС) 

№ 575/2013 и член 16 от настоящия 

регламент; 

(a) голяма експозиция към финансов 

субект, която надхвърля 25 % от 

допустимия ѝ капитал. Това 

ограничение на експозициите се прилага 

на индивидуална и подконсолидирана 

основа и след взимане предвид на 

ефекта от ограничаването на кредитния 

риск, както и на изключенията по 

членове 399—403 от Регламент (ЕС) 

№ 575/2013. 

Or. en 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(b) големи експозиции, чийто общ 

размер надхвърля 200 % от 

допустимия ѝ капитал, към 

финансови субекти. Това ограничение 

на експозициите се прилага на 

индивидуална и подконсолидирана 

основа и след взимане предвид на 

ефекта от ограничаването на 

кредитния риск, както и на 

изключенията по членове 399—403 от 

Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 16 

от настоящия регламент. 

заличава се 

Or. en 
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Обосновка 

Няма причина, поради която допустимият общ размер на големи експозиции да бъде 

по-малък за същинска кредитна институция, която е била обособена, отколкото за 

същинска кредитна институция, която не е била обособена, тъй като дейностите по 

търгуване с финансови инструменти са по-ограничени, особено когато става въпрос 

за експозиции извън групата. Ето защо частта от този член, която съдържа 

разпоредби в този смисъл, се заличава. 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В съответствие с член 35 

Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове, с които да 

съобразява ограничението по 

параграф 1, буква б) за общия размер 

на големите експозиции извън 

групата спрямо степента, в която се 

признава ограничаването на 

кредитния риск. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

При тези обстоятелства не са необходими и делегирани актове. 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 16 заличава се 

Техники за ограничаване на 

кредитния риск 

 

В допълнение към разпоредбите на 

членове 399—403 от Регламент (ЕС) 

№ 575/2013 и за целите на спазването 
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на посочените в членове 14 и 15 от 

настоящия регламент ограничения за 

големите експозиции, ако в 

съответствие с настоящата глава са 

наложени мерки, ограниченията във 

връзка с признаването на техниките 

за ограничаване на кредитния риск се 

прилагат по отношение на 

изчисляването на стойностите на 

експозициите. 

В съответствие с член 35 Комисията 

се оправомощава да приема 

делегирани актове, с които за целите 

на първа алинея да определи степента 

на признаване на техниките за 

ограничаване на кредитния риск, 

включително на видовете допустима 

кредитна защита и ограниченията, 

на които е подчинена, с цел да се 

гарантира, че при евентуално 

материализиране на рисковете тези 

техники ще продължат да 

функционират, което да позволи 

ефективно възстановяване на 

кредитната защита. 

 

Or. en 

Обосновка 

Няма причина, поради която ограничаването на кредитния риск следва да бъде 

признавано в по-малка степен за обособен субект, отколкото за другите институции, 

когато става въпрос за правилата за големите експозиции. Ето защо се предлага този 

член да бъде заличен. 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Когато в съответствие с член 10, 

параграф 3 компетентен орган реши, че 

същинска кредитна институция не може 

да извършва някои дейности по 

Когато в съответствие с член 10, 

параграф 3 компетентен орган реши, че 

същинска кредитна институция не може 

да извършва някои дейности по 
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търгуване с финансови инструменти, 

същинската кредитна институция или 

ако е приложимо — нейното дружество 

майка от ЕС в срок от 6 месеца от датата 

на решението, посочено в член 10, 

параграф 3, втора алинея, представя на 

компетентния орган план за 

обособяване. 

търгуване с финансови инструменти и 

същинската кредитна институция е 

била изрично задължена да обособи 

тези дейности, същинската кредитна 

институция или ако е приложимо — 

нейното дружество майка от ЕС в срок 

от 6 месеца от датата на решението, 

посочено в член 10, параграф 3, втора 

алинея, представя на компетентния 

орган план за обособяване. 

Or. en 

Обосновка 

Предложената промяна се прави с цел съгласуваност с предложените промени в член 

10. 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато извършва оценката по член 9 и 

в съответствие с член 10 изисква от 

същинската кредитна институция да не 

извършва някои дейности, 

компетентният орган отчита всички 

приключили или текущи оценки на 

вероятността за успешно преобразуване, 

провеждани от орган по преобразуване в 

съответствие с член 13 и член 13a от 

[BRRD]. 

2. Когато извършва оценката по член 9 и 

в съответствие с член 10 изисква от 

същинската кредитна институция да не 

извършва някои дейности, 

компетентният орган отчита всички 

приключили или текущи оценки на 

вероятността за успешно преобразуване, 

провеждани от орган по преобразуване в 

съответствие с членове 15 и 16 от 

Директива 2014/59/ЕС [Директива за 

възстановяване и преструктуриране 

на банките]. 

 Констатация, направена от 

съответния орган за 

преструктуриране, че няма 

съществени пречки пред 

възможността за преструктуриране, 

сама по себе си не се счита за 

достатъчна, за да покаже, че 

заключенията, посочени в член 10, 
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параграф 3, не са обосновани. 

Or. en 

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Компетентният орган си сътрудничи 

със съответния орган по преобразуване 

и обменя необходимата за изпълнението 

на задълженията си информация. 

3. Компетентният орган си сътрудничи 

със съответния орган по преобразуване 

и обменя необходимата за изпълнението 

на задълженията си информация, 

включително списъка на 

институциите, които попадат в 

приложното поле на настоящия 

регламент. 

Or. en 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Компетентният орган гарантира, че 

наложените по силата на настоящата 

глава мерки са в съответствие с 

мерките, наложени по силата на член 13, 

буква б) от Регламент (ЕС) 

№ 1024/2013, член 8, параграф 9 от 

Регламент (ЕС) № [ЕМП], членове 13, 

13a, 14 и 15 от [BRRD] и член 104 от 

Директива 2013/36/ЕС. 

4. Компетентният орган гарантира, че 

наложените по силата на настоящата 

глава мерки са съвместими с мерките, 

наложени по силата на член 13, буква б) 

от Регламент (ЕС) № 1024/2013, член 8, 

параграф 9 от Регламент (ЕС) 

№ 806/2014 [ЕМП], членове 13, 13a, 14 

и 15 от Директива 2014/59/ЕС [BRRD] 

и член 104 от Директива 2013/36/ЕС. 

Or. en 
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Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 [...] заличава се 

Or. en 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. За целите на член 3, буква б), 

подточка ii) изчисляването на праговете 

се основава на консолидираните отчети 

на дружеството майка от ЕС. 

1. За целите на член 3, буква б), 

подточка ii) и член 9 изчисляването на 

праговете се основава на 

консолидираните отчети на дружеството 

майка от ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За целите на член 3, буква б), 

подточка iii) изчисляването на праговете 

се основава на извършваната в ЕС 

дейност. 

2. За целите на член 3, буква б), 

подточка iii) и член 9 изчисляването на 

праговете се основава на извършваната 

в ЕС дейност. 

Or. en 
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Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. За целите на член 3, параграф 1, 

буква б) изчисляването на праговете 

за субекти, които са извършили 

концентрация през предходната 

година, за две години преди 

концентрацията се основава на 

комбинираните отчети на 

предприятията, които са се слели. 

Or. en 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 До [точната дата се въвежда от 

Службата за публикации — тя е 12 

месеца след публикуването на 

настоящия регламент] компетентният 

орган определя кредитните институции 

и групите, които в съответствие с член 3 

са предмет на настоящия регламент, и 

незабавно ги съобщава на ЕБО. 

Компетентният орган определя 

ежегодно кредитните институции и 

групите, които в съответствие с член 3 

са предмет на настоящия регламент, и 

незабавно ги съобщава на ЕБО. 

Or. en 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 23 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Изчисляване на дейностите по Изчисляване на рисковите експозиции, 

свързани с дейностите по търгуване с 
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търгуване с финансови инструменти финансови инструменти, и дълга, 

който може да бъде рекапитализиран 

чрез вътрешни източници 

Or. en 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 За целите на член 3 дейностите по 

търгуване с финансови инструменти се 

изчисляват в съответствие с 

приложимия счетоводен режим, както 

следва. 

За целите на член 3 рисковите 

експозиции, свързани с дейностите по 

търгуване с финансови инструменти се 

изчисляват в съответствие с 

приложимия регулаторен режим, както 

следва. 

Or. en 

Обосновка 

Предложените мерки използват добре определени и известни регулаторни дефиниции 

и произтичат от предпазните мерки, разработени чрез ДКИIV.   Те са съсредоточени 

върху степента, в която пазарният риск и рисковете, свързани с риск от контрагента 

по деривати, излагат дадена банка на рискове, и я сравняват с пасивите, които 

отговарят на изискванията за включване в МИДЗ (въпреки че буферите, които биха 

могли да бъдат използвани за рекапитализация чрез вътрешни източници и по този 

начин за покриване на загуби на банка, която не изпълнява задълженията си, са по-

големи). 

 

Изменение  71 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Дейности по търгуване с финансови 

инструменти = (ТЦКА + ТЦКП + ДА + 

ДП)/2, където: 

Рискови експозиции, свързани с 

дейности по търгуване с финансови 

инструменти = ПР + РД + РККО, 

където: 
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Or. en 

 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 – алинея 2 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(a) търгуемите ценни книжа — 

активи (ТЦКА) са активите които са 

част от цялостно управляван 

портфейл и за които има 

доказателства за скорошен 

фактически модел на извличане на 

краткосрочна печалба, с изключение 

на дериватните активи; 

(a) рисковата експозиция, свързана с 

пазарен риск (ПР), е общата рискова 

експозиция, изчислена в 

съответствие с член 92, параграф 3, 

букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 

575/2013, при което капиталовите 

изисквания се умножават с 

коефициент 12,5, за да се получи 

размерът на рисковата експозиция; 

Or. en 

Обосновка 

Първата мярка е експозиция към пазарни рискове в дейности по търгуване с 

финансови инструменти, която взема предвид всички съответни пазарни рискове 

(лихвен, валутен, капиталов и стоков риск) по най-добрия начин, който 

регулаторната общност е в състояние да предложи след 20 години на разработване 

на рамката за пазарния риск в рамките на Базелския комитет. 

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 – алинея 2 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(b) търгуемите ценни книжа — 

пасиви (ТЦКП) са пасивите, които са 

поети с намерението да бъдат 

обратно изкупени в близко бъдеще, 

част са от цялостно управляван 

портфейл и за тях има 

доказателства за скорошен 

фактически модел на извличане на 

краткосрочна печалба, с изключение 

(б) рисковата експозиция, свързана с 

риск от контрагента по деривати 

(РД) е сумата от общата рискова 

експозиция, свързана с риск от 

контрагента по деривати в банковия 

портфейл, изчислена в съответствие 

с дял ІІ от трета част на Регламент 

(ЕС) № 575/2013, и общата рискова 

експозиция, свързана с риск от 
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на дериватните пасиви; контрагента, породен от дейността 

в търговския портфейл, изчислена в 

съответствие с член 92, параграф 3, 

буква е) от Регламент (ЕС) № 

575/2013; 

Or. en 

Обосновка 

Втората измерва кредитния риск, произтичащ от експозиции към контрагенти от 

деривативни експозиции, както са измерени в пруденциалната рамка. 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 – алинея 2 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(c) дериватните активи (ДА) са 

дериватите с положителна 

възстановителна стойност, които не 

са идентифицирани като деривати 

от хеджиране или внедрени деривати; 

(в) рисковата експозиция, свързана с 

корекция на кредитната оценка 

(РККО), е общата рискова експозиция, 

свързана с корекция на кредитната 

оценка на дериватите, изчислена в 

съответствие с член 92, параграф 3, 

буква г) от Регламент (ЕС) № 

575/2013, при което капиталовите 

изисквания се умножават с 

коефициент 12,5, за да се получи 

размерът на рисковата експозиция; 

Or. en 

Обосновка 

Третата част е рискът, свързан с влошаване на кредитния риск на дериватите, 

който изобщо не беше измерван в капиталовите изисквания преди неотдавнашната 

финансова криза, но който беше признат и стана нова част от капиталовите 

изисквания в ДКИ IV. 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 – алинея 2 – буква г) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(d) дериватните пасиви (ДП) са 

дериватите с отрицателна 

възстановителна стойност, които не 

са идентифицирани като хеджиращи 

инструменти. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Активите и пасивите на 

застрахователните и 

презастрахователните дружества и 

другите нефинансови предприятия не се 

включват в изчисляването на 

дейностите по търгуване на финансови 

инструменти. 

2. Активите на застрахователните и 

презастрахователните дружества и 

другите нефинансови предприятия не се 

включват в изчисляването на рискови 

експозиции, свързани с дейностите по 

търгуване на финансови инструменти. 

Or. en 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Като отчита разликите в 

приложимите счетоводни режими, 

ЕБО изготвя проекти на технически 

стандарти за изпълнение, с които 

определя методиката за изчисляване 

на посочените в параграф 1 дейности 

по търгуване с финансови 

инструменти. 

заличава се 
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Or. en 

Обосновка 

Тъй като тези мерки са ясно определени в пруденциалната рамка, няма нужда от 

делегирани актове по отношение на тези мерки. 

 

Изменение  78 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Като отчита разликите в 

приложимите счетоводни режими, 

ЕБО изготвя проекти на технически 

стандарти за изпълнение, с които 

определя методиката за изчисляване 

на посочените в параграф 1 дейности 

по търгуване с финансови 

инструменти. 

За целите на член 3 общата сума на 

дълга, който може да бъде 

рекапитализиран чрез вътрешни 

източници, се изчислява като сума от 

собствения капитал на 

институцията, в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 575/2013, и другите 

задължения, определени като 

приемливи за целите на минималното 

изискване за приемливи задължения 

съгласно определението в член 45 от 

Директива 2014/59/ЕС (Директивата 

за възстановяване и 

преструктуриране на банките). 

Or. en 

 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ЕБО ги представя на Комисията до 

[точната дата се въвежда от 

Службата за публикации — тя е 1 

месец, считано от датата на 

публикуване на настоящия 

регламент]. 

заличава се 
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Or. en 

 

Изменение  80 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В съответствие с член 15 от 

Регламент (ЕС) № 1093/2010 

Комисията се оправомощава да 

приеме техническите стандарти за 

изпълнение, посочени в първа алинея. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В съответствие с член 35 Комисията 

се оправомощава да изменя посредством 

делегирани актове компонентите на 

посочените в параграф 1, букви а)—г) от 

настоящия член дейности по търгуване 

с финансови инструменти, с оглед 

отчитане на промените в приложимите 

счетоводни режими. 

4. В съответствие с член 35 Комисията 

се оправомощава да изменя посредством 

делегирани актове компонентите на 

посочените в параграф 1, букви а)—в) 

от настоящия член рискови експозиции, 

свързани с дейностите по търгуване с 

финансови инструменти, с оглед 

отчитане на промените в приложимите 

регулаторни режими. 

Or. en 

 

Изменение  82 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 4 – алинея 1 – буква б) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(b) принудително възстановяване на 

придобитата печалба или 

избегнатата загуба в резултат на 

нарушението, когато размерът им 

може да бъде определен; 

(б) принудително възстановяване на 

печалбите или загубите, които 

компетентният орган счита за 

придобити или избегнати в резултат 

на нарушението; 

Or. en 

 

Изменение  83 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 4 – алинея 1 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(d) оттегляне или временно 

прекратяване на разрешението; 

(г) оттегляне на разрешението; 

Or. en 

 

Изменение  84 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 4 – алинея 1 – буква ж) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(g) максимални административни 

имуществени наказания най-малко в 

трикратен размер на придобитата 

печалба или избегнатата загуба в 

резултат на нарушението, когато 

размерът им може да бъде определен; 

(ж) административни имуществени 

санкции в размер до двойния размер на 

ползата, произтичаща от 

нарушението, когато размерът на тази 

полза може да бъде определен; 

Or. en 
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Изменение  85 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 4 – алинея 1 – буква з) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(h) по отношение на физическо лице 

— максимална административно 

имуществено наказание в размер на 

най-малко 5 000 000 евро или — в 

държавите членки, чиято парична 

единица не е евро — на 

равностойността им в националната 

парична единица към датата на влизане 

в сила на настоящия регламент; 

(з) за физически лица — 

административни имуществени 

санкции в размер до 5 000 000 EUR или 

— в държавите членки, чиято парична 

единица не е евро — равностойността в 

националната парична единица към 

датата на влизане в сила на настоящия 

регламент; 

Or. en 

 

Изменение  86 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 4 – алинея 1 – буква и) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(i) по отношение на юридически лица 

— максимални административни 

имуществени наказания в размер на 

най-малко 10 % от общия годишен 

оборот на юридическото лице, 

определен според последните налични 

счетоводни отчети, одобрени от 

управителния орган; ако 

юридическото лице е дружество 

майка или дъщерно дружество на 

дружеството майка, което по силата 

на Директива 2013/34/ЕС трябва да 

изготвя консолидирани финансови 

отчети, приложимият общ годишен 

оборот е общият годишен оборот или 

съответният вид приход съгласно 

съответния счетоводен режим, 

определен според последните налични 

консолидирани отчети, одобрени от 

управителния орган на 

(и) за юридически лица — 

административни имуществени санкции 

в размер до 10 % от общия годишен 

нетен оборот на предприятието за 

предходната стопанска година, 

включително брутните доходи, 

които се състоят от вземания по 

лихви и други подобни доходи, доходи 

от акции и други ценни книжа с 

променлива или фиксирана доходност 

и вземания по комисиони или такси, 

както са посочени тези елементи в 

член 316 от Регламент (ЕС) № 

575/2013. 
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първостепенното дружество майка. 

Or. en 

 

Изменение  87 

Предложение за регламент 

Член 28 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 28а 

 Санкции, налагани от ЕЦБ 

 В случай на нарушение, посочено в 

параграф 1, ЕЦБ, в качеството си на 

компетентен орган, може да налага 

административните санкции, 

установени в член 18 от Регламент 

(ЕС) № 1024/2013. 

Or. en 

 

Изменение  88 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(d) значимостта на придобитата 

печалба или избегнатата загуба от 

отговорното за нарушението лице, 

доколкото размерът им може да бъде 

определен; 

(г) значимостта на печалбите или 

загубите, които компетентният 

орган счита за придобити или 

избегнати от отговорното за 

нарушението лице, доколкото размерът 

им може да бъде определен; 

Or. en 
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Изменение  89 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Комисията редовно наблюдава 

въздействието, което разпоредбите на 

настоящия регламент упражняват за 

постигането на целите по член 1 и върху 

стабилността на финансовата система на 

Съюза като цяло, като отчита 

тенденциите при пазарните структури и 

развитието и дейността на обхванатите 

от настоящия регламент субекти; в тази 

връзка тя прави всякакви целесъобразни 

предложения. Прегледът по-специално 

акцентира върху прилагането на 

праговете по член 3, прилагането и 

ефективността на забраната по член 6, 

обхвата на дейностите по член 8 и 

пригодността на количествените 

показатели по член 9. До 1 януари 

2020 г. и редовно след това Комисията, 

след отчитане на становищата на 

компетентните органи, представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

доклад, съдържащ посочените по-горе 

въпроси, придружен, ако е уместно, от 

законодателно предложение. 

Комисията редовно наблюдава 

въздействието, което разпоредбите на 

настоящия регламент упражняват за 

постигането на целите по член 1 и върху 

стабилността на финансовата система на 

Съюза като цяло, като отчита 

тенденциите при пазарните структури и 

развитието и дейността на обхванатите 

от настоящия регламент субекти; в тази 

връзка тя прави всякакви целесъобразни 

предложения. Прегледът по-специално 

акцентира върху уместността и 

прилагането на праговете по член 3, 

прилагането и ефективността на 

забраната по член 6, включително 

изключенията от забраната, 

предвидена в този член, обхвата на 

дейностите по член 8 и пригодността на 

количествените показатели по член 9. 

До 1 януари 2020 г. и редовно след това 

Комисията, след отчитане на 

становищата на компетентните органи, 

представя на Европейския парламент и 

на Съвета доклад, съдържащ посочените 

по-горе въпроси, придружен, ако е 

уместно, от законодателно 

предложение. 

Or. en 

 

Изменение  90 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Делегиран акт, приет по силата на 

член 6, параграф 6, член 8, параграф 3, 

5. Делегиран акт, приет по силата на 

член 6, параграф 6, член 8, параграф 3, 
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член 10, параграф 5, член 11, 

параграф 3, член 12, параграф 2, 

член 15, параграф 2, член 16, втора 

алинея, член 23, параграф 4 и член 27, 

параграф 3, влиза в сила единствено ако 

нито Европейският парламент, нито 

Съветът не са представили възражения в 

срок от 2 месеца след нотифицирането 

на акта на Европейския парламент и 

Съвета или ако преди изтичането на 

този срок и Европейският парламент, и 

Съветът са уведомили Комисията, че 

няма да представят възражения. Този 

срок се удължава с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

член 10, параграф 5, член 11, 

параграф 3, член 12, параграф 2, 

член 15, параграф 2, член 16, втора 

алинея, член 23, параграф 4 и член 27, 

параграф 3, влиза в сила единствено ако 

нито Европейският парламент, нито 

Съветът не са представили възражения в 

срок от 3 месеца след нотифицирането 

на акта на Европейския парламент и 

Съвета или ако преди изтичането на 

този срок и Европейският парламент, и 

Съветът са уведомили Комисията, че 

няма да представят възражения. Този 

срок се удължава с три месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

Or. en 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

В Европа липсват инвестиции. Инвестиционният дефицит на Съюза може да се оцени 

на 400 до 700 милиарда евро годишно в сравнение със ситуацията преди началото на 

кризата. Положението е сериозно, не само защото е налице заплаха за работните места 

и за растежа, но също така се застрашава финансовата стабилност.  

Липсата на модернизация и конкурентоспособност, както и спадът в работната заетост 

излагат на опасност стабилността на публичните финанси и подкопават стойността на 

активите. Тази комбинация би могла лесно да доведе до нова финансова криза, но този 

път началната точка ще бъде още по-слаба, тъй като големи части от нашите 

икономики не са се възстановили от последната финансова криза.  

При липсата на частни инвестиции стойността на активите ще спадне и ще подкопае 

способността на иначе финансово стабилни банки, които отговарят на новите и 

значително по-високи капиталови изисквания. Съвременните финансови кризи се 

характеризираха повече или по-малко със спад в стойността на активите, които в 

повечето случа бяха свързани с финансиране на непрофесионални клиенти за 

придобиване на недвижим имот, в комбинация със спад в икономическия растеж. 

Слабият растеж беше силно обвързан с намаляващата конкурентоспособност, която на 

свой ред се дължи на недостатъчно финансиране на нови търговски инвестиции и 

производствен капацитет.   

Така че, ако банките не са в състояние да финансират търговски инвестиции, 

предоставянето на заеми на непрофесионални клиенти за придобиване на недвижим 

имот се превръща в системен риск. Това трябва да се избягва, за да се постигне нов 

растеж в Европа. Той трябва да се осъществява чрез даване на възможност на банките в 

Европа да осигуряват ликвидност в целия Съюз. Предпоставка за доброто 

функциониране на съюза на капиталовите пазари е каналите за финансиране на растежа 

и новите работни места да са открити и инвестициите в нови отрасли и нови 

предприятия да може да бъдат извършвани в целия Съюз, независимо от проблемите, 

свързани с публичните финанси на държавите членки. Доходните идеи и развитието на 

дружествата трябва могат да привличат търговски инвестиции, тоест финансиране.  

Според докладчика това е най-голямото предизвикателство за финансовия сектор на 

Европа и трябва да се отчита като първостепенна задача по отношение на бъдещото 

законодателство за единния финансов пазар .  

Банките трябва да са в състояние да отговорят на новите изисквания по отношение на 

капитала и възможността за преструктуриране, като същевременно трябва да им се даде 

възможност да предоставят капитал и финансиране чрез пазарите на ценни книжа, 

например чрез секюритизация, и чрез разпределяне на рисковете на традиционното 

банково кредитиране към финансирането на пазарен принцип. Това означава, че на 

банките следва да бъде позволено да осигуряват ликвидност на единния пазар за 

предоставяне на заеми и финансиране на инвестиции чрез предоставяне на пазара на 

ценни книжа на услуги по поддържане. 

Универсалните банки са от системно значение, тъй като те, поради това, че действат 

отвъд националните граници, са достатъчно големи за привличане на международни 
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капитали и мобилизиране на финансови ресурси в цяла Европа. Те преобразуват 

капитал в ликвидност, независимо в коя част на Съюза действат, за да финансират 

инвестициите, които в същото време разпределят рисковете за тях.  

Специализираните банки ще играят важна роля за осъществяването на тази 

възможност, но те няма да са достатъчни. Повишената зависимост от тях няма да 

укрепи стабилността във финансовия сектор, а да се разчита единствено на тях би 

изложило на риск важното обезпечаване на ликвидност.  

Преди всичко специализираните банки бяха изложени в по-голяма степен на системни 

шокове и спад на стойността на активите в сравнение с банките с диверсифицирани 

портфейли. ЕЦБ отбелязва в своя доклад „Банкови структури в ЕС“(EU Banking 

Structures, септември 2010 г.) непосредствено след кризата: „Въпреки че както банките 

с диверсифицирани портфейли, така и специализираните банки (особено чисто 

инвестиционните банки) усетиха намаление на нетния доход или дори претърпяха 

загуби, спад на стойността и рекапитализация по време на кризата, институциите с 

диференцирани портфейли се оказаха по-устойчиви, тъй като загубите в някои 

сектори бяха възстановени чрез алтернативни източници на приходи.“ 

Неотдавнашните финансови кризи, както и продължаващата понастоящем криза бяха 

предизвикани от редица фактори, като например банкирането на дребно във връзка с 

недвижими имоти, както и липсата на диверсификация, зависимостта от краткосрочно 

финансиране и спада на стойността на търговската недвижима собственост. Банките с 

диверсифицирани портфейли имаха по-добри възможности за разпределяне на 

рисковете в сравнение със специализираните банки. Да стъпваш на повече от един крак 

означаваше да бъдеш по-устойчив по време на кризи.  

На второ място, европейският банков модел се е развил в течение на стотици години. 

Това развитие е протекло в рамките на европейските финансови пазари, в стопанската 

структура на Европа с голям дял на МСП, публични пенсионни системи и банки, които 

подлежат на регулиране и надзор и които предоставят сигурност на кредитори и 

вложители. Системата в САЩ също така се е развивала в течение на повече от сто 

години и е пригодена към по-различните условия на икономиката на САЩ. Да се 

разчита в по-малка степен на универсалните банки няма да доведе до бърза поява на 

нови канали за финансиране, а по-скоро ще предизвика бавното развитие на нови 

институции и форми на предоставяне на заеми, а с това и съответно намаляване на 

инвестициите.  

На трето място, новото финансово законодателство в ЕС промени рамковите условия. 

От кризата насам въведохме нови правила и разпоредби, така че обликът на 

финансовите пазари през 2014 година е много по-различен от този през 2009 г. 

Регламент за европейската пазарна инфраструктура, Директива за пазарите на 

финансови инструменти (ДПФИ 2), Директива за капиталовите изисквания (ДКИ 4), 

Директива за схемите за гарантиране на депозитите, Директива за възстановяване и 

преструктуриране на банките, Единен надзорен механизъм (ЕНМ), Единен механизъм 

за преструктуриране (ЕМП), както и Европейски банков орган (ЕБО). Съкращенията са 

много, но символизират напълно различна структура на финансовите пазари. Правила, 

надзор и реална отговорност от страна на пазара.  

Кредитирането и финансирането изискват повече капитал от първи ред, капитал с 

възможност за рекапитализация чрез вътрешни източници, по-строги критерии за риск 
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и по-ефективен надзор, както и упражняването на по-разумен контрол над банките от 

страна на инвеститорите. Може да се каже, за добро или за зло, че стана по-трудно да 

се вземат пари на заем, тъй като е по-трудно да се отпускат кредити. По-голямата 

сигурност и стабилност предлага възможности за растеж в дългосрочен план, но 

предоставя по-малко финансиране в краткосрочен план. Нови регулаторни мерки 

трябва да се предприемат по отношение на този проблем, както и по отношение на 

предизвикателството, свързано с нови системни рискове, произтичащи от ниското 

инвестиционно равнище.  

По-голямата стабилност трябва да даде възможност за по-засилено финансиране на 

европейската икономика в рамките на новите правила и надзор, които получихме. 

Развитие, при което все по-голям дял от финансовото посредничество се извършва 

извън новите правила за капитала, възможността за преструктуриране и контрола 

очевидно би означавало по-голям системен риск в институциите, които са също 

толкова важни за системата като банките.  

Именно взаимната зависимост и излагането на риск са определящи за системните 

рискове, а не моделът на диверсифицирано банкиране или конкретен размер на 

институция. Проведеният неотдавна стрес тест изтъква това, както и опитът ни от 

кризата. Основната причина не беше търгуването с финансови инструменти.  

Предложението на Комисията цели да приключи изграждането на единната нормативна 

уредба чрез предприемане на действия спрямо системните рискове, на които – въпреки 

новото законодателство – все още сме изложени. Докладчикът приветства този подход, 

но е на мнение, че следва да се прилага подход, основан на риска, че това не трябва да 

води до увеличаване на броя на сделките и финансирането извън регулираните и 

подлежащи на надзор части на финансовия сектор. Той трябва да бъде приложен по 

начин, който използва наскоро приетите законодателни актове, които промениха 

рамковите условия, начин, който се ползва от стабилността, която получихме, за да се 

даде възможност за предоставянето на ликвидност и осигуряването на капиталовите 

пазари, от които се нуждаем, и който е свързан с прилаганите законодателни актове.  

Към системните рискове, на които сме изложени в универсалните банки, трябва да бъде 

приложен подход, основан на риска, а не да се определя една стопанска структура като 

системен риск, когато това не е така, и да се предполага, че търгуването с финансови 

инструменти носи по-голям системен риск, отколкото отпускането на заеми, което не е 

така. В същото време трябва да гарантираме, че не се излагаме все повече на системни 

рискове, произтичащи от взаимната зависимост на специализираните банки, които 

също така са ключови елементи в банковата система.  

Ако са налице системни рискове, свързани с универсалните банки, които не са взети 

предвид в ДКИ ІV и Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките, 

тъй като те произтичат от асиметрично отношение между търгуването с финансови 

инструменти и банкирането на дребно, и те създават рискове за вложителите поради 

търгуване с финансови инструменти в прекалено голям размер или с прекалено рисков 

характер, тогава във връзка със същите трябва да бъдат предприети мерки, не защото 

става въпрос за търгуване с финансови инструменти, а поради съответните рискове, с 

цел справяне с липсата на възможност за преструктуриране. Ние следва преди всичко 

да гарантираме, че данъкоплатците не трябва да плащат.  

Разбира се, това законодателство следва да е свързано с Директивата за възстановяване 

и преструктуриране на банките, за да се постигне съгласуваност с предишни 
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законодателни актове и те да не се припокриват или усложнят.  

Задължението на компетентните органи, както е предвидено в Директивата за 

възстановяване и преструктуриране на банките, да извършат оценка и да вземат 

решение относно възможността за преструктуриране, естествено е свързано с решение 

за обособяване на търгуването с финансови инструменти, при което има риск за 

капитала на вложителите. Обособяването може да бъде един инструмент, 

увеличаването на капитала или намаляването на дейностите, свързани с риск, могат да 

бъдат други, както е предвидено в Директивата за възстановяване и преструктуриране 

на банките.  

Чрез свързване на критериите по отношение на риска с възможността за 

преструктуриране на дадена банка е естествено да анализираме риска в сравнение с 

капитала, който може да бъде рекапитализиран чрез вътрешни източници, като по този 

начин се съсредоточим върху рисковете за рекапитализация чрез вътрешни източници 

и зачитането на основното правило на Директивата за възстановяване и 

преструктуриране на банките, че правителствата и данъкоплатците не следва да 

компенсират загубите на акционерите и инвеститорите. Размерът на капитала, който 

може да бъде рекапитализиран чрез вътрешни източници, е изключително важен 

параметър за оценка на рисковете, свързани с търгуването с финансови инструменти. 

Възможността за преструктуриране трябва да бъде ключова за европейските банки и за 

единната нормативна уредба, от решаващо значение за оценките по отношение на 

обособяването, увеличения капитал или намаляването на рисковата експозиция.  

Докладчикът би желал да подчертае, че за да продължи спазването на Директивата за 

възстановяване и преструктуриране на банките и за да се поддържа доверието в нея, 

както и изискването никой акционер или инвеститор да не живее с надежда или 

презумпция, че някой друг ще спаси банката, универсалните банки трябва да 

предоставят много надеждни перспективи. Банки, които зависят единствено от 

капитала на вложителите, трябва да използват доста по-рано от универсалните банки 

сумите на вложителите за рекапитализация чрез вътрешни източници, което заплашва 

да породи системен риск или политически проблем, което ще попречи на 

предполагаемата рекапитализация чрез вътрешни източници.  

Важно е да се заяви, че нищо не ни показва, че търгуването с финансови инструменти е 

по-рисково от кредитирането, по-скоро обратното. Търгуването с финансови 

инструменти представлява начин за запазване на ликвидността на активите и за 

превръщане на капитала в отпускане на заеми, както и за разпределяне на рисковете 

при отпускането на заеми. Търговията с обезпечени облигации или опции на прозрачни 

пазари често е по-сигурна от отпускането на заеми на търговски галерии или офис 

центрове. Търгуването с финансови инструменти може да бъде необходимо за 

разпределяне и  смекчаване на рисковете, което означава, че рисковете за депозитите и 

финансовата стабилност намаляват.  

Чрез подход, основан на риска, насочен към системните рискове, а не към структури 

или дейности, било то отпускане на заеми или търгуване с финансови инструменти, 

можем да постигнем една още по-стабилна финансова система и да поставим основите 

на динамичен съюз на капиталовите пазари, предоставящ на Европа необходимите 

ликвидни средства за инвестиции и растеж, което е още една предпоставка за 

финансова стабилност. Тази стабилност е едно от най-важните предизвикателства, пред 

които сме изправени в усилията да превърнем Европейски съюз отново в бележещ ръст 
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и конкурентоспособен регион в света, характеризиращ се с работни места и 

просперитет.  

 


