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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0437 

Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за 

намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и 

регистри на трансакции ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение 

на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, 

прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, 

техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които 

не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на регистрите на 

трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции (COM(2017)0208 

– C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 

(COM(2017)0208), 

— 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 (C8-0147/2017), 

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

Европейския съюз, 

— като взе предвид становището на Европейската централна банка от 11 октомври 

2017 г.1, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 20 септември 2017 г.2, 

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия 

съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо 

от 6 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на 

                                                 
1  ОВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 10. 
2  ОВ C 434, 15.12.2017 г., стр. 63. 
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позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността, 

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

0181/2018), 

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

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 

това предложение; 

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

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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P8_TC1-COD(2017)0090 

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с 

оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на 

задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, 

изискванията за отчитане, техниките за намаляване на риска за договорите за 

извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен 

контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на транзакции, както и 

изискванията за регистрите на транзакции 

▌(текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 114 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейската централна банка3, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет4, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура5, 

                                                 
3 OВ C 385, 15.11.2017 г., стp. 10. 
4 OВ C 434, 15.12.2017 г., стp. 63. 
5 Позиция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. 
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като имат предвид, че: 

(1) Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета6 влезе в 

сила на 16 август 2012 г. Съдържащите се в него изисквания, а именно 

изискванията за централен клиринг на стандартизираните договори за 

извънборсови деривати, изискванията за допълнително обезпечение и 

изискванията за редуциране на операционния риск за договорите за 

извънборсови деривати, които не са преминали централен клиринг, 

задълженията за отчитане на договорите за деривати, както и изискванията 

към централните контрагенти (ЦК) и изискванията към регистрите на 

транзакции ▌ допринасят за намаляване на системния риск чрез увеличаване 

на прозрачността на пазара на извънборсови деривати и намаляване на 

свързаните с пазара на извънборсови деривати кредитен риск от контрагента и 

операционен риск. 

                                                 
6 Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 

2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите 
на транзакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стp. 1). 
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(2) С опростяването на някои области, обхванати от Регламент (ЕС) № 648/2012, 

както и с по-пропорционалния подход към тях се цели най-вече намаляване на 

регулаторната и административната тежест в съответствие с Програмата на 

Европейската комисия за пригодност и резултатност на регулаторната рамка, в 

която се подчертава необходимостта от намаляване на разходите и 

опростяване, за да могат политиките на Съюза да постигнат целите си по 

възможно най-ефективен начин. Това опростяване и по-пропорционален 

подход обаче не следва да засягат първостепенните цели за насърчаване  

на финансовата стабилност и ограничаване на системните рискове в 

съответствие с изявлението на лидерите на Г-20 на срещата на върха в 

Питсбърг от 26 септември 2009 г. 

(3) Основни фактори за доброто функциониране на съюза на капиталовите пазари 

представляват ефикасните и устойчиви системи за обработка на сключените 

сделки и пазарите на обезпечения, които са в основата на усилията за 

насърчаване на инвестициите, растежа и работните места в съответствие с 

политическите приоритети на Комисията. 
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(4) През 2015 г. и 2016 г. Комисията проведе две обществени консултации 

относно прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 ▌. Освен това Комисията 

получи информация за прилагането на посочения регламент от Европейския 

надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (▌ESMA▌), 

създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на 

Съвета7, Европейския съвет за системен риск (▌ЕССР▌), създаден с 

Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета,8 и 

Европейската система на централните банки (▌ЕСЦБ▌). От тези публични 

консултации стана ясно, че целите на Регламент (ЕС) № 648/2012 срещат 

подкрепата на заинтересованите страни и не е необходимо регламентът да 

бъде изцяло преработен. На 23 ноември 2016 г. Комисията прие общ доклад в 

съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012. Въпреки че не всички разпоредби 

на Регламент (ЕС) № 648/2012 бяха изцяло приложими ▌ и следователно не 

беше ▌ възможно да му се направи цялостна оценка, в този доклад бяха 

набелязани редица области, в които са необходими целенасочени действия, за 

да се осигури изпълнението на целите на Регламент (ЕС) № 648/2012 по по-

пропорционален, ефикасен и ефективен начин. 

                                                 
7 Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 

ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган 
за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за 
отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., 
стр. 84). 

8 Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на 
Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за 
системен риск (OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1). 
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(5) Регламент (ЕС) № 648/2012 следва да обхваща всички финансови контрагенти, 

които биха могли да представляват съществен системен риск за финансовата 

система. Поради това следва да бъде изменено определението за финансов 

контрагент. 

(6) Плановете за покупка на акции от служители са схеми, обикновено 

въведени от дадено предприятие, за да могат лицата, пряко или непряко, 

да записват, купуват, получават или притежават акции на това 

предприятие или на друго предприятие в рамките на същата група, при 

условие че от този план се ползват най-малко настоящи или бивши 

служители на това предприятие или на друго предприятие в рамките на 

същата група, или настоящи или бивши членове на съвета на това 

предприятие или на друго предприятие в рамките на същата група. 

Съобщението на Комисията от 8 юни 2017 г. относно междинния преглед 

на Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари 

определя мерките, свързани с плановете за покупка на акции от 

служители, като възможност за укрепване на съюза на капиталовите 

пазари с оглед насърчаване на инвестициите на дребно. Поради това и в 

съответствие с принципа на пропорционалност предприятие за 

колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) или 

алтернативен инвестиционен фонд (АИФ), създаден изключително с цел 

обслужване на един или повече планове за покупка на акции от 

служители, не следва да се определя като финансов контрагент. 
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(7) Определени финансови контрагенти имат обем на дейност на пазарите на 

извънборсови деривати, който е твърде нисък, за да представлява съществен 

системен риск за финансовата система, както и ▌ твърде нисък, за да бъде 

използването на централен клиринг икономически целесъобразно. Тези 

контрагенти, които обикновено са известни като „малки финансови 

контрагенти“, следва да бъдат освободени от задължението за клиринг, но 

същевременно те следва да продължават да подлежат на изискването за 

размяна на обезпечения с цел намаляване на системния риск. Когато обаче 

позицията на финансовия контрагент превиши клиринговия праг за най-малко 

един клас извънборсови деривати, изчислен на равнището на групата, 

задължението за клиринг следва да се прилага за всички класове извънборсови 

деривати с оглед на взаимосвързаността на финансовите контрагенти и 

евентуалния системен риск за финансовата система, който би могъл да 

възникне, ако тези договори за извънборсови деривати не преминават през 

централен клиринг. Финансовият контрагент следва да може по всяко 

време да удостовери, че неговите позиции вече не превишават клиринговия 

праг за всеки клас от извънборсови деривативи, като в такъв случай 

задължението за клиринг следва да престане да се прилага. 
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(8) Нефинансовите контрагенти са по-слабо взаимосвързани, отколкото 

финансовите контрагенти. Освен това те търгуват предимно само с един клас 

извънборсови деривати. Поради това тяхната дейност крие по-малък системен 

риск за финансовата система, отколкото дейността на финансовите 

контрагенти. Поради това следва да се ограничи обхватът на задължението за 

клиринг за нефинансовите контрагенти, които избират да изчисляват 

позициите си спрямо клиринговите прагове на всеки 12 месеца. Тези 

нефинансови контрагенти следва да подлежат на задължението за клиринг 

единствено по отношение на ▌ класовете извънборсови деривати, 

превишаващи клиринговия праг. Към нефинансовите контрагенти следва 

обаче да се прилага изискването за размяна на обезпечения при превишаване 

на някой от клиринговите прагове. Нефинансовите контрагенти, които 

избират да не изчисляват позициите си спрямо клиринговите прагове, 

следва да подлежат на задължението за клиринг по отношение на всички 

класове извънборсови директиви. Нефинансовият контрагент следва да 

има възможността  по всяко време да удостовери, че неговите позиции 

вече не превишават клиринговия праг за клас извънборсови деривати, като 

в такъв случай задължението за клиринг за този клас извънборсови 

деривати следва да престане да се прилага. 
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(9) За да се вземат предвид всички промени на финансовите пазари, ЕОЦКП 

следва периодично да преразглежда клиринговите прагове и при 

необходимост да ги актуализира. Този периодичен преглед следва се 

придружава от доклад. 

(10) Изискването за клиринг на определени договори за извънборсови деривати, 

сключени преди задължението за клиринг да породи действие, създава правна 

несигурност и оперативни трудности, докато ползите от него са ограничени. 

По-специално, това изискване поражда допълнителни разходи и тежести за 

контрагентите по тези договори и би могло също така да засегне гладкото 

функциониране на пазара, без това съществено да подобрява единното и 

последователно прилагане на Регламент (ЕС) № 648/2012 или да създава 

еднакви условия на конкуренция за участниците на пазара. По тази причина 

това изискване следва да бъде премахнато. 
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(11) Независимо дали като клиенти на клирингов член или посредством 

споразумения за непряк клиринг, контрагентите, които имат ограничена по 

обем дейност на пазарите на извънборсови деривати, срещат трудности при 

достъпа до централен клиринг. ▌ Следователно клиринговите членове и 

клиентите на клиринговите членове, които предоставят клирингови услуги 

пряко на други контрагенти или непряко, като позволяват на своите клиенти да 

предоставят такива услуги на други контрагенти, следва да бъдат ▌ задължени 

да правят това при справедливи, приемливи, недискриминационни и 

прозрачни търговски условия. Въпреки че това изискване не следва да води 

до ценово регулиране или задължение за сключване на договор, на 

клиринговите членове и клиенти следва да бъде позволено да контролират 

рисковете, свързани с предлаганите клирингови услуги, като рисковете от 

контрагента. 

(12) Информацията за финансовите инструменти, обхванати от 

разрешенията на ЦК, може да не посочва всички класове извънборсови 

деривати, за които ЦК е получил разрешение за клиринг. За да се 

гарантира, че ЕОЦКП може да изпълнява своите задачи и задължения във 

връзка със задължението за клиринг, компетентните органи следва 

незабавно да уведомяват ЕОЦКП за всяка получена от ЦК информация във 

връзка с намерението на ЦК да започнат клиринг на даден клас 

извънборсови деривати, който попада в обхвата на съществуващото 

разрешение. 
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(13) В определени извънредни ситуации следва временно да бъде възможно 

прекратяване на задължението за клиринг. Това прекратяване следва да бъде 

възможно, когато вече не са изпълнени критериите, въз основа на които ▌ 

определени класове извънборсови деривати подлежат на задължението за 

клиринг. Такъв би могъл да бъде случаят, когато определени класове 

извънборсови деривати вече не са подходящи за задължителен централен 

клиринг или при съществена промяна на някой от тези критерии по отношение 

на ▌ дадени класове извънборсови деривати. Прекратяване на задължението 

за клиринг следва също така да бъде възможно, когато ЦК престане да 

предлага клирингови услуги за ▌ определени класове извънборсови деривати 

или за конкретен вид контрагенти и други ЦК не могат достатъчно бързо да 

поемат предлагането на тези клирингови услуги. ▌ Прекратяването на 

задължението за клиринг следва също така да бъде възможно, когато то се 

счита за необходимо, за да се избегне сериозна заплаха за финансовата 

стабилност в Съюза. За да се осигури финансова стабилност и да се 

избегнат смущения на пазара, ЕОЦКП следва, като междувременно се 

вземат предвид целите на Г-20, да гарантира, че когато е целесъобразно 

премахването на задължението за клиринг, това премахване се 

предприема по време на прекратяването на задължението за клиринг и 

достатъчно навреме, за да се даде възможност за изменение на 

съответните регулаторни технически стандарти. 
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(14) Задължението, установено в Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета9, за търгуване от контрагентите на подлежащи на 

клиринг деривати на места за търговия, се задейства, които са в 

съответствие с процедурата за задължението за търговия, подробно 

описана в посочения регламент, когато даден клас деривати е обявен за 

подлежащ на задължението за клиринг. Прекратяването на 

задължението за клиринг може да попречи на контрагентите да спазват 

задължението за търговия. Вследствие на това, когато е поискано 

прекратяване на задължението за клиринг и когато се счита, че е налице 

съществена промяна в критериите за пораждане на действие от 

задължението за търговия, ЕОЦКП следва да може да предложи 

едновременно прекратяване на задължението за търговия въз основана 

Регламент (ЕС) № 648/2012 вместо Регламент (ЕС) № 600/2014. 

(15) Отчитането на минали договори се оказа трудна задача, защото  някои 

елементи, които сега се изисква да се отчитат, не се изискваше да се отчитат 

преди влизането в сила на Регламент (ЕС) № 648/2012. Това доведе до висок 

процент на случаите на неуспешно отчитане и до ниско качество на 

отчитаните данни въпреки значителната административна тежест, свързана с 

отчитането на тези договори. Поради това има голяма вероятност тези данни за 

минали периоди да не бъдат използвани. Освен това до настъпването на 

момента, когато ще започне да се прилага крайният срок за отчитане на 

минали договори, валидността на много от тези договори вече ще е изтекла, а с 

нея и на съответните експозиции и рискове. Поради това изискването за 

отчитане на минали договори следва да бъде премахнато. 

                                                 
9 Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 

2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент 
(ЕС) № 648/2012 (OВ L 173, 12.6.2014 г., стp. 84). 
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(16) Вътрешногруповите транзакции, в които участват нефинансови контрагенти, 

представляват сравнително малка част от всички договори с извънборсови 

деривати и служат основно за вътрешно хеджиране в рамките на групите. 

Поради това тези транзакции не водят до значително увеличаване на 

системния риск и взаимосвързаността, но въпреки това задължението за 

отчитането на такива сделки налага значителни разходи и тежести на 

нефинансовите контрагенти. Ето защо ▌ транзакциите между контрагенти в 

рамките на групата, по които поне едната от страните е нефинансов 

контрагент, следва да бъдат освободени от задължението за отчитане, 

независимо от мястото на установяване на нефинансовия контрагент. 

▌ 
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(17) През 2017 г. Комисията започна проверка за пригодност на публичното 

отчитане от страна на дружествата. Целта на тази проверка е да се 

съберат данни за последователността, съгласуваността, ефективността 

и ефикасността на рамката за отчитане на Съюза. В този контекст 

следва допълнително да се анализира възможността за избягване на 

ненужно дублиране на отчитането и възможността за намаляване или 

опростяване на отчитането на договори с деривати, които не са 

извънборсови деривати, като се има предвид необходимостта от 

своевременно отчитане, както и мерките, приети съгласно Регламент 

(ЕС) № 648/2012 и Регламент (ЕС) № 600/2014. По-специално този анализ 

следва да разглежда отчитаните данни, достъпността на данните за 

съответните органи, както и мерките за допълнително опростяване на 

веригите за отчитане за дериватите, които не са извънборсови деривати, 

по-специално за нефинансовите контрагенти, които не подлежат на 

задължението за клиринг. Следва да се обмисли по-обща оценка на 

ефективността и ефикасността на мерките, които са били въведени в 

Регламент (EС) № 648/2012, с цел подобряване на функционирането и 

намаляване на тежестта на отчитането на договорите за извънборсови 

деривати, при наличие на достатъчно опит и данни за прилагането на 

посочения регламент, по-специално по отношение на качеството и 

достъпността на данните, отчитани пред регистрите на транзакции, и 

по отношение въвеждането и прилагането на делегираното отчитане. 
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(18) С цел да се намали тежестта на отчитането на договорите за извънборсови 

деривати за ▌ нефинансовите контрагенти, които не подлежат на 

задължението за клиринг, финансовият контрагент следва по правило да 

бъде единственият, който отговаря ▌ и носи правно задължение ▌ за 

отчитането от свое име и от името на нефинансови контрагенти, който не 

подлежат на задължението за клиринг по отношение на сключените от тези 

контрагенти договори за извънборсови деривати, както и за гарантирането на 

верността на ▌ отчитаните данни. С цел да се гарантира, че финансовият 

контрагент разполага с данните, необходими за изпълнението на 

неговото задължение за отчитане, нефинансовият контрагент следва да 

предостави данните, свързани с договорите за извънборсови деривати, за 

които не може да се очаква логично, че са притежавани от финансовия 

контрагент. Нефинансовите контрагенти следва обаче да имат 

възможност да изберат да отчитат техните договори за извънборсови 

деривати. В такива случаи нефинансовият контрагент следва да 

информира съответно финансовия контрагент и да отговаря и следва да 

носи правното задължение за отчитането на тези данни и за 

гарантирането на верността им. 
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(19) Следва да бъде определена също отговорността за отчитане на договорите за 

извънборсови деривати, когато един или двамата контрагенти са 

ПКИПЦК или АИФ. Поради това следва да се уточни, че управляващото 

дружество на ПКИПЦК отговаря ▌ и носи правното задължение ▌ за 

отчитането на договорите за извънборсови деривати, сключени от това 

ПКИПЦК, както и за гарантирането на верността на ▌ отчитаните данни, от 

името на това ПКИПЦК. Аналогично управителя на АИФ следва да отговаря 

▌ и да носи правното задължение ▌ за отчитането на договорите за 

извънборсови деривати, сключени от този АИФ, както и за гарантирането на 

верността на ▌ отчитаните данни, от името на този АИФ. 

(20) За да се избегнат несъответствията в рамките на Съюза при прилагането на 

техниките за редуциране на риска, които се дължат на комплексния 

характер на процедурите за управление на риска, изискващи своевременна, 

точна и подходящо отделена размяна на обезпечения между контрагентите, 

която включва използването на вътрешни модели, компетентните органи 

следва да утвърждават тези процедури за управление на риска или всяка 

значителна промяна в тях, преди тяхното прилагане. 
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(21) Нуждата от международно регулаторно сближаване и от това 

нефинансовите контрагенти и малките финансови контрагенти да 

намалят рисковете, свързани с техните експозиции на валутен риск, 

поражда необходимост от установяване на специални процедури за 

управление на риска за сетълмент с физическа доставка на форуърдни 

валутни сделки и сетълмент с физическа доставка на валутни суапове. За 

да бъде ограничено натрупването на системен риск и да бъдат избегнати 

международни регулаторни различия, е целесъобразно задължителният 

обмен на вариационни маржини на сетълмент с физическа доставка на 

форуърдни валутни сделки и сетълмент с физическа доставка на валутни 

суапове, предвид техния специфичен рисков профил, да бъде ограничен до 

транзакции между най-значимите от системна гледна точка 

контрагенти. Международно регулаторно сближаване следва да се осигури 

и по отношение на процедурите за управление на риска за други класове 

деривати. 

(22) Услугите за намаляване на риска след сключване на сделките включват 

услуги като компресиране на портфейл. Понятието „компресиране на 

портфейл“ е изключено от обхвата на задължението за търговия, 

установено в Регламент (ЕС) № 600/2014. С цел привеждане на Регламент 

(ЕС) № 648/2012 в съответствие с Регламент (ЕС) № 600/2014, когато е 

необходимо и уместно, като същевременно се вземат предвид различията 

между тези два регламента, възможностите за заобикаляне на 

задължението за клиринг и степента, до която услугите за намаляване на 

риска след сключване на сделките редуцират или намаляват рисковете, 

Комисията, в сътрудничество с ЕОЦКП и ЕССР, следва да оцени кои 

сделки, произтичащи от услуги за намаляване на риска след сключване на 

сделките, ако има такива,  следва да бъдат освободени от задължението 

за клиринг. 
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(23) С цел увеличаване на прозрачността и предвидимостта на първоначалните 

допълнителни обезпечения и за да се ограничат случаите, при които ЦК 

променят своите модели на първоначалните допълнителни обезпечения по 

начини, които могат да имат проциклично въздействие, ЦК следва да 

предоставят на своите клирингови членове инструменти за симулиране на 

съответните им изисквания за първоначално допълнително обезпечение и 

следва да им предоставят подробен преглед на използваните от тях модели на 

първоначалните допълнителни обезпечения. Това е в съответствие с 

международните стандарти, публикувани от Комитета по платежни и 

сетълмент системи и Съвета на Международната организация на комисиите за 

ценни книжа, по-специално с рамката за оповестяване на информация, 

публикувана през декември 2012 г., и количествените стандарти за 

оповестяване за ЦК, публикувани през 2015 г., служещи на клиринговите 

членове за по-точно разбиране на рисковете и разходите, свързани с участието 

им в ЦК, и повишаващи прозрачността на ЦК за пазарните участници. 
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(24) Националните закони на държавите членки относно несъстоятелността 

не следва да възпрепятстват ЦК да осъществяват с достатъчна правна 

сигурност прехвърлянето на клиентски позиции или да изплащат приходите 

от ликвидация директно на клиентите при неизпълнение от страна на 

клирингов член, що се отнася до активите, държани в омнибус или 

индивидуални отделени клиентски сметки. С оглед на насърчаване на 

клиринга и подобряване на достъпа до него националните закони на 

държавите членки относно несъстоятелността не следва да 

възпрепятстват дадени ЦК да прилагат процедурите при неизпълнение в 

съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на активи и 

позиции, държани в омнибус и индивидуални отделени клиентски сметки, 

държани в клиринговия член или ЦК. При сключване на непреки 

споразумения за клиринг непреките клиенти следва все пак да продължат 

да се ползват от защита с еквивалентен ефект на посочената съгласно 

правилата за отделяне и преносимост и процедурите при неизпълнение, 

установени в Регламент (ЕС) № 648/2012. 

(25) Глобите, наложени от ЕОЦКП на намиращите се под неговия пряк надзор 

регистри на транзакции, следва да бъдат достатъчно ефективни, 

пропорционални и възпиращи, за да се гарантира ефективността на надзорните 

правомощия на ЕОЦКП и да се повиши прозрачността на позициите и 

експозициите в ▌ деривати. Размерите на глобите, първоначално предвидени в 

Регламент (ЕС) № 648/2012, се оказаха недостатъчно възпиращи с оглед на 

текущите обороти на регистрите на транзакции, което потенциално би могло 

да ограничи ефективността на надзорните правомощия, с които ЕОЦКП 

разполага по отношение на регистрите на транзакции съгласно посочения 

регламент. Ето защо следва да бъде увеличена горната граница на основните 

размери на глобите. 
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(26) Органите на трета държава следва да имат достъп до данните, отчитани пред 

регистрите на транзакции в Съюза, когато третата държава е изпълнила 

определени условия относно третирането на тези данни и когато тази трета 

държава е въвела правно обвързващо и подлежащо на изпълнение задължение, 

осигуряващо на органите от Съюза пряк достъп до данните, отчитани пред 

регистрите на транзакции в тази трета държава. 

(27) В Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета10 е 

предвидена опростена процедура за регистрация на регистри на транзакции, 

които вече са регистрирани съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 и които 

желаят да разширят тази регистрация, за да предоставят своите услуги по 

отношение на сделки за финансиране с ценни книжа. Подобна опростена 

процедура следва да бъде предвидена за регистрацията на регистри на 

транзакции, които вече са регистрирани съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365 и 

желаят да разширят тази регистрация, за да предоставят своите услуги по 

отношение на договори за деривати. 

                                                 
10 Регламент (ЕС) ▌ 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 

25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни 
книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1). 
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(28) Недостатъчното качество и прозрачност на данните, предоставяни от 

регистрите на транзакции, затрудняват образуванията, получили достъп до 

тези данни, за да ги използват за наблюдение на пазарите на деривати, и 

пречат на регулаторните и надзорните органи при своевременното определяне 

на рисковете за финансовата стабилност. С цел подобряване на качеството и 

прозрачността на данните, както и за уеднаквяване на изискванията за 

отчитане на Регламент (ЕС) № 648/2012 с тези на регламенти (ЕС) 2015/2365 

и ▌ (ЕС) № 600/2014, е необходимо допълнително хармонизиране на 

правилата и изискванията за отчитане, по-специално по отношение на 

стандартите за данните, форматите, методите и механизмите за отчитане, 

както и допълнително хармонизиране на процедурите, които да се прилагат от 

регистрите на транзакции за валидиране на данни, отчетени по отношение на 

тяхната пълнота и вярност и процедурите за съгласуването на данните с 

другите регистри на транзакции. Освен това регистрите на транзакции следва 

при поискване да предоставят на контрагентите, които не се отчитат, 

достъп до всички отчетени от тяхно име данни при приемливи търговски 

условия. 

(29) С Регламент (ЕС) № 648/2012 беше създадена конкурентна среда по 

отношение на услугите, предоставяни от регистрите на транзакции. Поради 

това контрагентите следва да имат възможност да избират пред кой регистър 

на транзакции да се отчитат и да могат по желание да сменят регистрите на 

транзакции. За улесняване на такава смяна и за осигуряване на постоянната 

наличност на данни без дублиране, регистрите на транзакции следва да 

въведат подходящи политики за надлежното прехвърляне на отчетените данни 

към други регистри на транзакции, когато това бъде поискано от контрагент, 

което подлежи на задължението за отчитане. 
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(30) Регламент (ЕС) № 648/2012 постановява, че задължението за клиринг  не се 

прилага за пенсионните планове, докато ЦК не разработят подходящо 

техническо решение за прехвърлянето на непарични обезпечения за 

променливи маржини. Тъй като до момента не са разработени работещи 

решения, позволяващи участието на пенсионните планове в централен 

клиринг, този преходен период следва да се прилага за поне още две години. 

Централният клиринг следва обаче да остане крайната цел, при условие че 

текущите регулаторни и пазарни промени позволят на участниците на пазара 

да разработят подходящи технически решения в рамките на този срок. Със 

съдействието на ЕОЦКП, Европейския надзорен орган (Европейски банков 

орган) (ЕБО), създаден с Регламент (EС) № 1093/2010 на Европейския 

парламент и на Съвета11, Европейския надзорен орган (Европейския орган за 

застраховане и професионално пенсионно осигуряване) (ЕОЗППО), създаден с 

Регламент (EС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета12, и ЕССР 

Комисията следва да следи напредъка, постигнат от ЦК, клиринговите членове 

и пенсионните планове за постигане на работещи решения, позволяващи 

участието на пенсионните планове в централен клиринг, и да изготви доклад за 

този напредък. Този доклад следва също да обхване решенията и съответните 

разходи за пенсионните планове, като бъдат отчетени регулаторните и 

пазарните промени, като например промените във вида на финансовия 

контрагент, подлежащ на задължението за клиринг. С цел отразяване на 

събития, които не са били предвидени към момента на приемане на настоящия 

регламент, на Комисията следва да се предоставят правомощия да удължи 

преходния период два пъти за срок от една година, след като внимателно е 

преценила необходимостта от подобно удължаване. 

                                                 
11 Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 

ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков 
орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 
2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12). 

12 Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 
ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за 
застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение 
№ 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 
15.12.2010 г., стр. 48). 
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(31) Преходният период, през който пенсионните планове са освободени от 

задължението за клиринг за пенсионните планове, изтече на 16 август 

2018 г. От съображения за правна сигурност и за да се избегне прекъсване, 

е необходимо удължаването на преходния период да се приложи с обратна 

сила за договори за извънборсови деривати, сключени от пенсионните 

планове от 17 август 2018 г. до… [деня преди датата на влизане в сила на 

настоящия регламент за изменение]. 
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(32) С цел опростяване на регулаторната рамка следва да се разгледа 

степента, до която е необходимо и целесъобразно задължението за 

търговия съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014 да се приведе в 

съответствие с промените, направени съгласно настоящия регламент на 

задължението за клиринг за деривати, по-специално на обхвата на 

субектите, които подлежат на задължението за клиринг. При наличието 

на достатъчно опит и данни за прилагането на настоящия регламент 

следва да се предприеме по-обща оценка на въздействието на настоящия 

регламент върху равнището на клиринг от различните видове 

контрагенти и върху разпределението на клиринга в рамките на всеки вид 

контрагенти, както и на достъпността на клиринговите услуги, 

включително ефикасността на промените, направени съгласно 

настоящия регламент по отношение на предоставянето на клирингови 

услуги при справедливи, приемливи, недискриминационни и прозрачни 

търговски условия за улесняване на достъпа до клиринг. 

 

(33) За да се осигури последователно хармонизиране на това кога търговските 

условия по отношение на предоставянето на клирингови услуги се считат 

за справедливи, приемливи, недискриминационни и прозрачни, и за да 

могат участниците на пазара при определени условия да разполагат с 

допълнително време за разработване на решения за клиринг за 

пенсионните планове, на Комисията следва да бъдат делегирано 

правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с определянето на 

изискванията, при които търговските условия по отношение на предоставянето 

на клирингови услуги се считат за справедливи, приемливи, 

недискриминационни и прозрачни, както и по отношение на удължаването 

на преходния период, по време на който задължението за клиринг не следва да 

се прилага за договори за извънборсови деривати, сключени от пенсионните 

планове. От особено значение е Комисията да проведе подходящи 

консултации по време на подготвителната си работа, включително на 

експертно равнище, и тези консултации да се проведат в съответствие с 

принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 



 

 30 

13 април 2016 г. за по-добро законотворчество13. По-специално, с цел 

осигуряване на равно участие при изготвянето на делегираните актове 

Европейският парламент и Съветът получават всички документи 

едновременно с експертите от държавите членки, като техните 

експерти получават систематично достъп до заседанията на 

експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на 

делегираните актове. 

                                                 
13 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 
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(34) За осигуряването на единни условия за прилагането на настоящия регламент, и 

по-специално по отношение на прекратяването на задължението за 

клиринг и на задължението за търговия, както и по отношение на прекия 

достъп на съответните органи на трети държави до информацията, 

съдържаща се в ▌ регистрите на транзакции, установени в Съюза, на 

Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези 

правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) 

№ 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета14 ▌. Комисията следва да 

приема актове за изпълнение с незабавно приложение за прекратяване на 

задължението за клиринг или на задължението за търговия на конкретни 

класове извънборсови деривати, когато е необходимо бързо решение, за да 

се осигури правна сигурност по отношение на резултата от процедурата 

за прекратяване, и когато са налице надлежно обосновани наложителни 

причини за спешност. 

                                                 
14 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 

февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и 
условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., 
стp. 13). 
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(35) За да се осигури последователната хармонизация на правилата за техниките за 

редуциране на риска, регистрацията на регистрите на транзакции и 

изискванията за отчитане, на Комисията следва да се предостави 

правомощието да приема регулаторни технически стандарти, разработени от 

ЕБО или ЕОЦКП, по отношение на следното: надзорните процедури за 

осигуряване на първоначално и текущо утвърждаване на процедурите за 

управление на риска, които изискват своевременна, точна и подходящо 

отделена размяна на обезпечения; подробната информация на опростеното 

заявление за разширяване на обхвата на регистрацията на регистър на 

транзакции, който вече е регистриран съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365; 

процедурите за съгласуването на данните между регистрите на 

транзакции, процедурите, които трябва да бъдат прилагани от регистъра на 

транзакции, за да се провери спазването на изискванията за отчитане от 

страна на отчитащия се контрагент или отчитащото дружество, както и 

изчерпателността и верността на отчитаните данни; реда и условията, 

механизмите и изискваната документация, въз основа на които регистрите 

на транзакции предоставят достъп на определени субекти. Комисията 

следва да приема тези  регулаторни технически стандарти посредством 

делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС и в съответствие с 

членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010 ▌ ▌ и ▌ (ЕС) № 1095/2010▌. 



 

 33 

 

(36) На Комисията следва също да се предоставят правомощия да приема 

технически стандарти за изпълнение, разработени от ЕОЦКП ▌, по отношение 

на стандартите за данните, които трябва да се отчитат за различни класове 

деривати и във връзка с методите и механизмите за отчитане, както и на 

формата на заявлението за разширяване на обхвата на регистрацията на 

регистър на транзакции, който вече е регистриран съгласно Регламент 

(ЕС) 2015/2365. Комисията следва да приема тези технически стандарти 

за изпълнение посредством актове за изпълнение съгласно член 291 от 

ДФЕС и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

(37) Доколкото целите на настоящия регламент, а именно да се гарантира, че 

правилата са пропорционални на правилата, не водят до излишна 

административна тежест или разходи за привеждане в съответствие, не излагат 

на риск финансовата стабилност, и увеличават прозрачността на позициите и 

експозициите в извънборсови деривати, не могат да бъдат постигнати в 

достатъчна степен от държавите членки, а поради техния мащаб и последици 

могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да 

приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля 

необходимото за постигане на тези цели. 
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(38) Прилагането на някои разпоредби на настоящия регламент следва да бъде 

отложено с цел да бъдат установени всички основни мерки за изпълнение и да 

се даде възможност на участниците на пазара да предприемат необходимите 

стъпки за привеждане в съответствие. 

 (39) Поради това Регламент (ЕС) № 648/2012 следва да бъде съответно изменен, 

 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 
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Член 1 

Регламент (ЕС) № 648/2012 се изменя, както следва: 

1) В член 2 точка 8 се заменя със следното: 

„8) „финансов контрагент“ означава: 

а) инвестиционен посредник, получил разрешение в съответствие с 

Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета*; 

б) кредитна институция, получила разрешение в съответствие с 

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета**; 

в) застрахователно предприятие или презастрахователно предприятие, 

получило разрешение в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета***; 

г) ПКИПЦК и, когато е приложимо, неговото управляващо 

дружество, получило разрешение в съответствие с 

Директива 2009/65/ЕО, ако това ПКИПЦК не е създадено 

изключително с цел обслужване на един или повече планове за 

покупка на акции от служители; 
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д) институция за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) 

съгласно определението в член 6, точка 1 от Директива (EС) 

2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета ****; 

е) алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) съгласно 

определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 

2011/61/ЕС, който е или установен в Съюза, или управляван от 

лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд 

(ЛУАИФ), получило разрешение или регистрирано в 

съответствие с посочената Директива, освен ако този АИФ не 

е създаден изключително с цел обслужване на един или повече 

планове за покупка на акции от служители или освен ако този 

АИФ е предприятие със специална цел дейности по 

секюритизация по член 2, параграф 3, буква ж) от Директива 

2011/61/ЕС и, когато е приложимо, неговото ЛУАИФ, 

установено в Съюза; 

ж) централен депозитар на ценни книжа, получил разрешение в 

съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета***** ▌. 

________________ 

* Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за 

изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС 

(ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349). 

** Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 

юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от 

кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху 

кредитните институции и инвестиционните посредници, за 

изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 

2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (OВ L 176, 27.6.2013 г., стp. 338). 

*** Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на 
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застрахователна и презастрахователна дейност 

(Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1). 

**** Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета 

от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на 

институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) 

(OВ L 354, 23.12.2016 г., стp. 37). 

***** Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета 

от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в 

Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, 

както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и 

Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).“; 

2) Член 4 се изменя, както следва: 

а) параграф 1 се изменя, както следва: 

i) в буква а) подточки i)—iv) се заменят със следното: 

„i) между два финансови контрагенти, които изпълняват 

условията по член 4а, параграф 1, втора алинея; 
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ii) между финансов контрагент, който изпълнява условията по 

член 4а, параграф 1, втора алинея, и нефинансов контрагент, 

който изпълнява условията по член 10, параграф 1, втора 

алинея; 

iii) между два нефинансови контрагенти, които изпълняват 

условията по член 10, параграф 1, втора алинея; 

iv) между, от една страна, финансов контрагент, който изпълнява 

условията по член 4а, параграф 1, втора алинея, или 

нефинансов контрагент, който изпълнява условията по 

член 10, параграф 1, втора алинея, и, от друга страна, 

образувание, установено в трета държава, което би подлежало 

на задължението за клиринг, ако е установено в Съюза;“; 

ii) буква б) се заменя със следното: 

„б) се сключват или новират на ▌ датата, на която задължението за 

клиринг поражда действие, или след нея ▌, при условие че на  

датата, на която се сключват или новират, и двамата 

контрагенти изпълняват условията, посочени в буква а);“; 
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б) вмъква се следният параграф: 

„3а. Без да подлежат на задължението за сключване на договор, 

клиринговите членове и клиенти, които пряко или непряко 

предоставят клирингови услуги, правят това при справедливи, 

приемливи, недискриминационни и прозрачни търговски условия. 

Тези клирингови членове и клиенти предприемат всички 

разумни мерки за установяване, предотвратяване, управление и 

наблюдение на конфликти на интереси, по-специално между 

търговския отдел и отдела за клиринг, които биха могли да 

окажат неблагоприятно въздействие върху справедливото, 

приемливо, недискриминационно и прозрачно предоставяне на 

клирингови услуги. Тези мерки се предприемат и когато 

търговските и клиринговите услуги се предоставят от 

различни правни образувания, принадлежащи към една и съща 

група. 

На клиринговите членове и клиенти се разрешава да 

контролират рисковете, свързани с предлаганите клирингови 

услуги. 
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На Комисията се предоставят правомощия да приеме делегирани 

актове в съответствие с член 82 за допълване на настоящия 

регламент като определи условията, при които търговските 

условия, посочени в първа алинея от настоящия параграф, се считат 

за справедливи, приемливи ▌, недискриминационни и прозрачни, 

въз основа на следните елементи: 

а) изисквания за справедливост и прозрачност по отношение 

на таксите, цените, политиките на отстъпки и други 

общи договорни условия по отношение на ценовите листи, 

без да се засяга поверителността на договорните 

споразумения с индивидуалните контрагенти; 

б) фактори, съставляващи разумни търговски условия, за да 

се гарантират безпристрастни и рационални договорни 

споразумения; 

в) изисквания, улесняващи клиринговите услуги на 

справедлива и недискриминационна основа като вземат 

предвид свързаните разходи и рискове, за да се гарантира, 

че евентуалните разлики в начисляваните цени са 

пропорционални на разходите, рисковете и ползите; както 

и 

г) критерии за контрол на риска за клиринговия член или 

клиент, свързани с предлаганите клирингови услуги.“; 
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3) Вмъква се следният член: 

„Член 4a 

Финансови контрагенти, които имат задължение за клиринг 

1. На всеки 12 месеца финансов контрагент, заемащ позиции в договори за 

извънборсови деривати, може да изчислява своята съвкупна средна 

позиция в края на месеца за предходните 12 месеца ▌ в съответствие с 

параграф 3. 

 Когато финансов контрагент не изчислява своите позиции или 

резултатът от изчислението превишава някой от клиринговите прагове, 

определени съгласно член 10, параграф 4, буква б), финансовият 

контрагент: 

а) незабавно уведомява ЕОЦКП и съответния компетентен орган за 

това  и, когато е приложимо, посочва периода, използван за 

изчислението; 

▌ 
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б) сключва споразумение за клиринг в срок от четири месеца след 

уведомлението по буква а) от настоящата алинея; и 

в) за него възниква задължението за клиринг по член 4 за всички 

договори за извънборсови деривати, които спадат към който и 

да е клас извънборсови деривати, за който се отнася 

задължението за клиринг, сключени или новирани повече от 

четири месеца след уведомлението по буква а) от настоящата 

алинея. 

▌ 

2. Финансов контрагент, който подлежи на задължение за клиринг по 

член 4 на ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за 

изменение] или за когото възниква задължението за клиринг в 

съответствие с параграф 1, втора алинея, продължава да изпълнява 

това задължение и да извършва клиринг, докато удостовери пред 

съответния компетентен орган, че съвкупната му средна позиция в 

края на месеца за предходните 12 месеца не превишава клиринговия 

праг, определен съгласно член 10, параграф 4, буква б). 

Финансовият контрагент трябва да може да удостовери пред 

съответния компетентен орган, че изчисляването на съвкупната 

средна позиция в края на месеца за предходните 12 месеца не води до 

системно подценяване на тази позиция. 
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3. При изчисляването на посочените в параграф 1 позиции финансовият 

контрагент включва всички договори за извънборсови деривати, 

сключени от него или от други образувания в рамките на групата, към 

която принадлежи. 

Без да се засяга първа алинея, за ПКИПЦК и АИФ позициите, 

посочени в параграф 1, се изчисляват на нивото на фонда. 

Управляващи дружества на ПКИПЦК, които управляват повече от 

едно ПКИПЦК, както и ЛУАИФ, които управляват повече от един 

АИФ, са в състояние да удостоверят пред съответния компетентен 

орган, че изчисляването на позициите на равнището на нивото на 

фонда не води до:  

а) системно подценяване на позициите на фондовете, които 

управляват, или позициите на управителя; и  

б)  заобикаляне на задължението за клиринг. 

Съответните компетентни органи на финансовия контрагент и на 

другите образувания в рамките на групата установяват процедури за 

сътрудничество, за да гарантират ефективното изчисляване на 

позициите на нивото на групата.“; 
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4) Член 5 се изменя, както следва: 

а) параграф 1 се заменя със следното: 

„1. Когато компетентен орган предоставя разрешение на ЦК да 

извършва клиринг на конкретен клас извънборсови деривати съгласно 

член 14 или 15 или когато конкретен клас извънборсови деривати, за 

които ЦК възнамерява да започне да извършва клиринг, попада в 

обхвата на съществуващо разрешение, предоставено в съответствие 

с член 14 или 15, компетентният орган незабавно уведомява ЕОЦКП 

за това разрешение или за класа извънборсови деривати, за които ЦК 

възнамерява да започне да извършва клиринг.“; 

б) в параграф 2 буква в) се заличава; 

(5) Член 6 се изменя, както следва:  

а) в параграф 2 буква д) се заличава; 

б) параграф 3 се заменя със следното: 

„3. Когато ЦК вече не притежава разрешение или не е признат в 

съответствие с настоящия регламент да извършва клиринг на 

конкретен клас извънборсови деривати, ЕОЦКП незабавно заличава 

този ЦК от публичния регистър във връзка с този клас извънборсови 

деривати.“; 
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6) Вмъква се следният член: 

„Член 6a 

Прекратяване на задължението за клиринг ▌ 

1. ▌ ЕОЦКП може да поиска от Комисията да прекрати задължението за 

клиринг, посочено в член 4, параграф 1, за ▌ конкретните класове 

извънборсови деривати или за определен вид контрагенти, когато е 

изпълнено едно от следните условия: 

а) конкретните класове извънборсови деривати вече не са 

подходящи за централен клиринг съгласно критериите, посочени в 

член 5, параграф 4, първа алинея и член 5, параграф 5; 

б) вероятно е ЦК да  престане да извършва клиринга на тези 

конкретни класове извънборсови деривати и няма друг ЦК, който е 

в състояние да осъществи клиринга на тези конкретни класове 

извънборсови деривати без прекъсване; 

в) прекратяването на задължението за клиринг за ▌ тези конкретни 

класове извънборсови деривати или за определен вид контрагенти 

е необходимо, за да се избегне или преодолее сериозна заплаха за 

финансовата стабилност или за нормалното функциониране на 

финансовите пазари в Съюза, и прекратяването е пропорционално 

на тези цели. 
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За целите на първа алинея, буква в), преди да отправи посоченото в 

първа алинея искане, ЕОЦКП се консултира с ЕССР и с 

компетентните органи, определени в съответствие с член 22. 

▌ 

Посоченото в първа алинея искане е придружено с доказателства, че 

е изпълнено най-малко едно от условията, определени в нея. 

Когато прекратяването на задължението за клиринг се счита от 

ЕОЦКП за съществена промяна в критериите за пораждане на 

действие от задължението за търговия, както е посочено в член 32, 

параграф 5 от Регламент (ЕС) № 600/2014, искането по първа алинея 

от настоящия параграф може да включва и искане за прекратяване 

на задължението за търговия, установено в член 28, параграфи 1 и 2 

от посочения регламент, за същите конкретни класове извънборсови 

деривати, които подлежат на искането за прекратяване на 

задължението за клиринг. 
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2. При условията, предвидени в параграф 1 от настоящия член, 

компетентните органи, отговорни за надзора на клиринговите 

членове, и компетентните органи, определени в съответствие с 

член 22, могат да поискат от ЕОЦКП да подаде искане за 

прекратяване на задължението за клиринг до Комисията. В 

искането, отправено от компетентния орган, се излагат мотивите 

и се представят доказателства, които сочат, че е изпълнено най-

малко едно от условията, посочени в параграф 1 от настоящия член, 

първа алинея условия. 

В рамките на 48 часа от получаването на искането от 

компетентния орган, посочено в първа алинея от настоящия 

параграф, въз основа на мотивите и доказателствата, представени 

от компетентния орган, ЕОЦКП или отправя искане до Комисията 

да прекрати задължението за клиринг по член 4, параграф 1, или 

отхвърля искането, посочено в първата алинея от настоящия 

параграф. ЕОЦКП информира съответния компетентен орган за 

своето решение. Ако отхвърли искането на компетентния орган, 

ЕОЦКП представя писмено основанията си за това. 

3. Исканията по параграфи 1 и 2 не се оповестяват публично. 
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4. Без ненужно забавяне след получаване на искането, посочено в 

параграф 1, въз основа на мотивите и доказателствата, представени от 

ЕОЦКП, Комисията или прекратява задължението за клиринг за 

конкретните класове извънборсови деривати или за определения вид 

контрагент, посочен в параграф 1, посредством акт за изпълнение, или 

отхвърля поисканото прекратяване. Когато Комисията отхвърли 

исканото прекратяване, тя представя мотивите си за това на 

ЕОЦКП в писмен вид. Комисията незабавно информира Европейския 

парламент и Съвета за това и им изпраща мотивите, които е 

представила на ЕОЦКП. Информацията не се оповестява публично. 

Актът за изпълнение, посочен в първа алинея от настоящия член, се 

приема в съответствие с процедурата, посочена в член 86, 

параграф 3. 

5. По искане на ЕОЦКП в съответствие с параграф 1, четвърта алинея 

от настоящия член актът за изпълнение, който прекратява 

задължението за клиринг за конкретни класове извънборсови 

деривати, може да прекрати и задължението за търговия, 

предвидено в член 28, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 600/2014, 

за същите конкретни класове извънборсови деривати, за които се 

прилага прекратяването на задължението за клиринг. 
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6. Прекратяването на задължението за клиринг и, ако е приложимо, 

задължението за търговия, се съобщава на ЕОЦКП и се публикува в 

Официален вестник на Европейския съюз, на уебсайта на Комисията и в 

публичния регистър, посочен в член 6. 

7. Прекратяването на задължението за клиринг, посочено в параграф 4, е 

валидно за първоначален срок, не по-дълъг от три месеца, считано от 

датата на прилагане на това прекратяване. 

Прекратяването на задължението за търговия, посочено в 

параграф 5, е валидно за същия първоначален срок. 

8. Ако основанията за прекратяването продължават да бъдат 

приложими, Комисията ▌ може посредством акт за изпълнение да 

удължи посоченото в параграф 4 прекратяване за допълнителни срокове 

от не повече от три месеца, като общият срок на прекратяване не може да 

надхвърля 12 месеца. Всяко удължаване на прекратяването се публикува 

в съответствие с параграф 6. 

▌ 
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Актът за изпълнение, посочен в първата алинея от настоящия 

параграф, се приема в съответствие с процедурата, посочена в 

член 86, параграф 3. 

Достатъчно време преди края на периода на прекратяване, посочен в 

параграф 7 от настоящия член, или на периода на удължаване, 

посочен в първата алинея от настоящия параграф, ЕОЦКП дава 

становище на Комисията относно това дали основанията за 

прекратяването продължават да се прилагат. За целите на 

параграф 1 от настоящия член, първа алинея, буква в) ЕОЦКП се 

консултира с ЕССР и с компетентните органи, определени в 

съответствие с член 22. ЕОЦКП изпраща копие от това становище 

на Европейския парламент и на Съвета. Това становище не се 

оповестява публично. 

Актът за прилагане, който удължава прекратяването на 

задължението за клиринг, също може да удължи периода на 

прекратяване на задължението за търговия, посочено в параграф 7. 

Удължаването на прекратяването на задължението за търговия е 

валидно за същия период като удължаването на прекратяването на 

задължението за клиринг.“; 
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7) Член 9 се изменя, както следва: 

а) параграф 1 се заменя със следното: 

„1. Контрагентите и ЦК осигуряват отчитането на данните в 

съответствие с параграфи 1а—1е за всеки сключен от тях договор за 

деривати, както и за всяка промяна или прекратяване на такъв 

договор, пред регистъра на транзакции, регистриран в съответствие 

с член 55 или признат в съответствие с член 77. Данните се отчитат 

не по-късно от първия работен ден след деня на сключването, 

промяната или прекратяването на договора. 

Задължението за отчитане се прилага за договори за деривати, 

които: 

а) са сключени преди 12 февруари 2014 г. и чието изпълнение не 

е приключило към същата дата; 

б) са сключени на 12 февруари 2014 г. или след тази дата. 
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Независимо от член 3, задължението за отчитане не се прилага по 

отношение на договори за деривати в рамките на една и съща 

група, по които поне една от страните е нефинансов контрагент, 

или би отговаряла на изискванията за нефинансов контрагент, 

ако беше установена в Съюза, при условие че: 

а) двамата контрагенти са включени в една и съща пълна 

консолидация; 

б) двамата контрагенти подлежат на подходящи 

централизирани процедури за оценка, измерване и контрол 

на риска; и 

в) предприятието майка не е финансов контрагент. 

Контрагентите уведомяват своите компетентни органи за 

намерението си да приложат освобождаването, посочено в 

третата алинея. Освобождаването е валидно, освен ако 

уведомените компетентни органи не постигнат съгласие по 

отношение на изпълнението на условията, посочени в третата 

алинея, в срок от три месеца от датата на уведомяване.“; 
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б) вмъкват се следните параграфи: 

„1а. Eдинствено финансовият контрагент е отговорен и носи 

правното задължение от името на двамата контрагенти за 

отчитането на данните по ▌ договорите за извънборсови 

деривати, сключени с нефинансов контрагент, който не 

изпълнява условията по член 10, параграф 1, втора алинея, 

както и за гарантирането на верността на ▌ отчитаните данни. 

С цел да се гарантира, че финансовият контрагент 

разполага с всички данни, необходими за изпълнението на 

неговото задължение за отчитане, нефинансовият 

контрагент предоставя на финансовия контрагент 

данните, свързани с договорите за извънборсови деривати, 

сключени между тях, за които не може да се очаква 

логично, че са притежавани от финансовия контрагент. 

Нефинансовият контрагент е отговорен за това да 

гарантира, че посочените данни са верни. 
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Независимо от първата алинея нефинансовите 

контрагенти, които вече са инвестирали в система за 

отчитане, могат да решат да отчитат данните по 

своите договори за извънборсови деривати с финансови 

контрагенти пред регистър на транзакции. В такъв 

случай нефинансовите контрагенти информират преди 

отчитането на данните финансовите контрагенти, с 

които са сключили договори за извънборсови деривати, 

относно решението си. В този случай нефинансовите 

контрагенти са отговорни и носят правното задължение 

за отчитане на тези данни и за гарантиране на верността 

им. 
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Нефинансов контрагент, който не изпълнява условията, 

посочени в член 10, параграф 1, втора алинея и който 

сключва договори за извънборсови деривати с образувание, 

установено в трета държава, не се изисква да се отчита 

съгласно настоящия член и не носи правното задължение 

за отчитане или гарантиране на верността на данните по 

тези договори за извънборсови деривати, при условие че: 

а) това образувание на трета държава би имало качество 

на финансов контрагент, ако беше установен в Съюза;  

б) правният режим за отчитане, който се прилага към 

това образувание на трета държава, e бил обявен за 

еквивалентен съгласно член 13; и  

в) финансовият контрагент от третата държава е 

отчел тази информация съгласно правния режим за 

отчитане на същата трета държава пред регистър на 

транзакции, който подлежи на правно обвързващо и 

приложимо задължение за предоставяне на 

образуванията, посочени в член 81, параграф 3, на пряк и 

непосредствен достъп до данните. 
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1б. Управляващото дружество на ПКИПЦК е отговорно и носи 

правното задължение за отчитането на ▌ данните по 

договорите за извънборсови деривати, по които това 

ПКИПЦК е контрагент ▌, както и за гарантирането на 

верността на отчитаните данни. 

1в. ЛУАИФ е отговорен и носи правното задължение за 

отчитането на данните по договорите за извънборсови 

деривати, по които съответният АИФ е контрагент, както и за 

гарантирането на верността на отчитаните данни. 

1г. Получилото разрешение образувание, което отговаря за 

управлението и действа от името на ИППО, която в 

съответствие с националното право не притежава 

правосубектност, е отговорно и носи правното 

задължение за отчитането на данните по договорите за 

извънборсови деривати, по които тази ИППО е 

контрагент, както и за гарантирането на верността на 

отчитаните данни. 
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1д. ▌ Контрагентите и ЦК, от които се изисква да отчитат 

данните по договори за деривати, гарантират, че данните се 

отчитат вярно и без дублиране.. 

1е. Контрагентите и ЦК, които подлежат на посоченото в 

параграф 1 задължение за отчитане, могат да делегират това 

задължение.“; ▌ 

в) параграф 6 се заменя със следното: 

„6. За да се осигурят единни условия за прилагането на параграфи 1 

и 3, ЕОЦКП разработва в тясно сътрудничество с ЕСЦБ проекти 

на технически стандарти за изпълнение, с които се уточняват: 

а) стандартите и форматите за данните, които трябва да бъдат 

отчитани, включващи най-малко следното: 

i) глобалните идентификационни кодове на правните 

субекти (▌ ИКПС ▌); 

ii) международните идентификационни номера на ценните 

книжа (▌ ISIN номера ▌); 

iii) уникалните идентификатори на транзакциите (▌ UTI ▌); 

б) методите и механизмите за отчитане; 
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в) честотата на отчитането; 

г) датата, до която договорите за деривати следва да бъдат 

отчетени ▌. 

При разработването на тези проекти на технически стандарти за 

изпълнение ЕОЦКП взема предвид тенденциите в международен 

план и стандартите, договорени в рамките на Съюза или на 

световно равнище, и тяхната съгласуваност с изискванията за 

докладване, определени в член 4 от Регламент (ЕС) ▌ 2015/2365* и 

член 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014. 

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически 

стандарти за изпълнение до … [12 месеца след датата на влизането 

в сила на настоящия регламент за изменение]. 

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на 

посочените в първата алинея технически стандарти за изпълнение в 

съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

________________ 

* Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 

25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за 

финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за 

изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., 

стр. 1).“; 
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8) Член 10 се изменя, както следва: 

а) параграфи 1 и 2 се заменят със следното: 

„1. На всеки 12 месеца нефинансов контрагент, заемащ позиции в договори 

за извънборсови деривати, може да изчислява своята съвкупна средна 

позиция в края на месеца за предходните 12 месеца ▌ в съответствие с 

параграф 3. 

▌ 

 Ако нефинансов контрагент не изчислява своите позиции или ако 

резултатът от изчислението по отношение на един или повече 

класове извънборсови деривати превишава клиринговите прагове, 

определени съгласно параграф 4, първа алинея, буква б), този 

нефинансов контрагент: 

а) незабавно уведомява за това ЕОЦКП и съответния 

компетентен орган и, ако е целесъобразно, посочва периода, 

използван за изчислението; 
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б) сключва споразумение за клиринг в срок от четири месеца след 

уведомлението по буква а) от настоящата алинея; 

в) за него възниква посоченото в член 4 задължение за клиринг за 

договорите за извънборсови деривати, сключени или новирани 

повече от четири месеца след уведомяването, посочено в 

буква а) от настоящата алинея, които спадат към класовете 

активи, за които резултатът от изчислението превишава 

клиринговите прагове, или, ако нефинансовият контрагент не е 

изчислил позицията си, които спадат към който и да е клас 

извънборсови деривати, за който се отнася задължението за 

клиринг. 

2. Нефинансов контрагент, който има задължение за клиринг по член 4 

на ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за 

изменение] или за когото възниква задължението за клиринг в 

съответствие с настоящия член, параграф 1, втора алинея, 

продължава да изпълнява това задължение и да извършва клиринг, 

докато удостовери пред съответния компетентен орган, че 

съвкупната му средна позиция в края на месеца за предходните 

12 месеца ▌ не превишава клиринговия праг ▌, определен съгласно 

параграф 4, буква б) от настоящия член. 
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Нефинансовият контрагент трябва да може да удостовери пред 

съответния компетентен орган, че изчисляването на съвкупната 

средна позиция в края на месеца за предходните 12 месеца не води до 

системно подценяване на позицията.“; 

б)  вмъква се следният параграф: 

„2a. Съответните компетентни органи на нефинансовия контрагент и 

на другите образувания в рамките на групата установяват процедури 

за сътрудничество, за да гарантират ефективното изчисляване на 

позициите на нивото на групата.“; 

в) в параграф 4 четвъртата алинея се заменя със следното: 

„След като се консултира с ЕССР и с други компетентни органи, 

ЕОЦКП извършва периодичен преглед на клиринговите прагове, 

посочени в първа алинея, буква б), и при необходимост, като отчита 

по-специално взаимната свързаност на финансовите контрагенти, 

предлага изменение на регулаторните технически стандарти в 

съответствие с настоящия параграф. 

Този периодичен преглед се придружава от доклад на ЕОЦКП по този 

въпрос.“; 

9) В член 11 параграф 15 се изменя, както следва: 

а) първата алинея се изменя, както следва: 

i) буква а) се заменя със следното: 

▌„a) процедурите за управление на риска, включително нивата и видовете 

обезпечения и споразумения за отделяне, посочени в параграф 3;“; 

ii) вмъква се следната буква: 

„аа) надзорните процедури за осигуряване на първоначално и текущо 

утвърждаване на тези процедури за управление на риска;“; ▌ 
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б) третата алинея се заменя със следното: 

„До 18 юли 2018 г. ЕНО представят на Комисията тези проекти на 

регулаторни технически стандарти, с изключение на посочените в първа 

алинея, буква аа), до . 

До … [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия 

регламент за изменение].ЕБО в сътрудничество с ЕОЦКП и ЕОЗППО 

представя на Комисията проектите на регулаторни технически 

стандарти, посочени в първа алинея, буква аа),“; 

10) В член 38 се добавят следните параграфи: 

„6. ЦК предоставя на своите клирингови членове инструмент за симулиране, 

който им позволява да определят на брутна основа размера на 

първоначалното допълнително обезпечение, което ЦК може да изисква 

при клиринга на нова транзакция. Използването на инструмента става 

единствено при защитен сигурен достъп, а резултатите от симулацията не 

са обвързващи. 
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7. ЦК предоставя на своите клирингови членове информация за 

използваните от него модели на първоначалните допълнителни 

обезпечения. Тази информация трябва: 

а) ясно да обяснява замисъла на модела на първоначалните 

допълнителни обезпечения и начина, по който той функционира; 

б) ясно да описва основните допускания и ограниченията на модела на 

първоначалните допълнителни обезпечения, както и 

обстоятелствата, при които тези допускания вече не са валидни; 

в) да е документирана.“; 

11) В член 39 се добавя следният параграф: 

„11. Националното законодателство на държавите членки относно 

несъстоятелността не пречат на ЦК да предприема действия в 

съответствие с член 48, параграфи 5, 6 и 7 по отношение на активите 

и позициите, записани по сметките, както са посочени в 

параграфи 2—5 от настоящия член.“; 

12) Член 56 се изменя, както следва: 

а) параграф 1 се заменя със следното: 

„1. За целите на член 55, параграф 1, регистърът на транзакции подава 

до ЕОЦКП едно от следното: 

а) заявление за регистрация; 

б) заявление за разширяване на обхвата на регистрацията, когато 

регистърът на транзакции вече е регистриран съгласно 

глава III от Регламент (ЕС) 2015/2365.“; 
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б) параграф 3 се заменя със следното: 

„3. За да се осигури последователното прилагане на настоящия член, 

ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, 

с които се уточнява следното: 

а) техническите детайли на заявлението за регистрация, 

посочено в параграф 1, буква а); 

б) техническите детайли на опростеното заявление за 

разширяване на обхвата на регистрацията, посочено в 

параграф 1, буква б). 

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни 

технически стандарти до …  [12 месеца след датата на влизане в 

сила на настоящия регламент за изменение]. 

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия 

регламент, като приема регулаторните технически стандарти, 

посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010.“; 
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в) параграф 4 се заменя със следното: 

„4. За да се осигурят единни условия за прилагането на параграф 1, 

ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за 

изпълнение, с които се уточнява следното: 

а) формата на заявлението за регистрация, посочено в 

параграф 1, буква а); 

б) формата на заявлението за разширяване на обхвата на 

регистрацията, посочено в параграф 1, буква б). 

По отношение на първа алинея, буква б), ЕОЦКП разработва 

опростен формат. 

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически 

стандарти за изпълнение до … [12 месеца след датата на влизане в 

сила на настоящия регламент за изменение]. 

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на 

посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в 

съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“; 
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13) Член 62, параграф 5 се заменя със следното: 

„5. Ако съгласно националната уредба за искането за предоставяне на 

съхранявана информация за телефонни разговори или пренос на данни, 

посочено в параграф 1, буква д), е необходимо национален компетентен 

орган да има разрешение от съдебен орган, ЕОЦКП също подава искане за 

такова разрешение. ЕОЦКП може също да подаде искане за такова 

разрешение и като предпазна мярка.“; 

14) Член 63 се изменя, както следва: 

а) параграфи 1 и 2 се заменят със следното: 

„1. С цел изпълнение на задълженията си съгласно настоящия 

регламент ЕОЦКП може да извършва всички необходими проверки на 

място във всички служебни помещения, поземлена собственост или 

недвижимо имущество на юридическите лица, посочени в член 61, 

параграф 1. Когато това е необходимо за целите на правилното 

извършване и ефикасността на проверките, ЕОЦКП може да 

извършва проверки на място без предварително предупреждение. 

 2. Длъжностните лица и другите лица, оправомощени от ЕОЦКП да 

извършват проверки на място, могат да влизат в служебните 

помещения, поземлената собственост или недвижимото имущество 

на юридическите лица, за които се отнася приетото от ЕОЦКП 

решение за разследване, и разполагат с всички правомощия, посочени 

в член 62, параграф 1. Те разполагат и с правомощието да 

запечатват всички служебни помещения, счетоводни книги или 

документи за срока и в степента, необходими за проверката.“; 
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б) параграф 8 се заменя със следното: 

„8. Ако съгласно националната уредба за проверката на място, 

предвидена в параграф 1, или за съдействието, предвидено в параграф 7, е 

необходимо национален компетентен орган да има разрешение от съдебен 

орган, ЕОЦКП също подава искане за такова разрешение. ЕОЦКП може 

също да подаде искане за такова разрешение  и като предпазна мярка.“; 

15) Член 64 се изменя, както следва: 

а) параграф 4 се изменя със следното: 

„4. Когато представя на ЕОЦКП досието с констатациите си, посочени 

в параграф 3, разследващият служител уведомява за това лицата, по 

отношение на които се провежда разследването. Тези лица имат 

право на достъп до досието при зачитане на законния интерес на 

други лица във връзка с опазване на търговските им тайни. Правото 

на достъп до досието не включва достъп до поверителна 

информация или вътрешни подготвителни документи на ЕОЦКП.“; 
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б) параграф 8 се заменя със следното: 

„8. Ако при изпълнението на своите задължения съгласно настоящия 

регламент ЕОЦКП установи, че има сериозни признаци за 

евентуално наличие на факти, за които знае, че могат да 

представляват престъпление съгласно приложимото право, той 

сезира съответните органи с цел започване на разследване и на 

евентуално наказателно преследване. Освен това ЕОЦКП се 

въздържа от налагането на глоби или периодични финансови санкции 

в случаи, при които знае, че предишна оправдателна или осъдителна 

присъда, произтичаща от идентичен факт или факти, които са по 

същество идентични, вече е влязла в сила като резултат от 

наказателно производство съгласно националното право.“; 

16) В член 65 параграф 2 се изменя, както следва: 

а) в буква а) „20 000 EUR“ се заменя с „200 000 EUR“; 

б) ▌ буква б) ▌ се заменя със следното: 

„б) за нарушенията, посочени в приложение I, раздел I, букви а), б) и 

г)—к) и раздел II, букви а), б) и з), глобите са в размер на най-

малко 5 000 EUR и не надвишават 100 000 EUR.“; 
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в) добавя се следната буква: 

„в) за нарушенията, посочени в приложение І, раздел IV, глобите са в 

размер на най-малко 5 000 EUR и не надвишават 10 000 EUR.“; 

17) В член 67 параграф 1 се заменя със следното: 

„1. Преди да вземе каквото и да е решение съгласно член 73, параграф 1 и 

решение за периодична финансова санкция съгласно член 66 ЕОЦКП дава 

възможност на засегнатите от производството лица да бъдат изслушани 

във връзка с неговите констатации. ЕОЦКП основава своите решения 

само на констатации, по които засегнатите от производството лица са 

имали възможност да изразят становище. 

Първа алинея от настоящия параграф не се прилага за решенията, 

посочени в член 73, параграф 1, букви а), в) и г), ако са необходими спешни 

действия с цел предотвратяване на значителна и непосредствена вреда за 

финансовата система или предотвратяване на значителна и 

непосредствена вреда за целостта, прозрачността, ефикасността и 

правилното функциониране на финансовите пазари, включително за 

стабилността или верността на данните, отчитани пред регистър на 

транзакции. В такъв случай ЕОЦКП може да приеме временно решение и 

предоставя на засегнатите лица възможността да бъдат изслушани 

възможно най-скоро след вземането на решението.“; 
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18) В член 72 параграф 2 се заменя със следното: 

„2. Размерът на таксата, начислена на регистъра на транзакции, покрива 

всички разумни административни разходи на ЕОЦКП във връзка с 

регистрацията му и дейността на ЕОЦКП по надзора, и е пропорционален 

на оборота на съответния регистър на транзакции и на вида на 

регистрацията и упражнявания от ЕОЦКП надзор.“; 

19) Вмъква се следният член: 

„Член 76а 

Взаимен пряк достъп до данни 

1. Когато това е необходимо за упражняването на задълженията им, 

съответните органи на трети държави, в които са установени един или 

повече регистри на транзакции, имат пряк достъп до информацията в 

регистрите на транзакции, установени в Съюза, при условие че 

Комисията е приела за тази цел акт за изпълнение в съответствие с 

параграф 2. 
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2. След подаване на искане от органите, посочени в параграф 1 от 

настоящия член, Комисията може в съответствие с посочената в член 86, 

параграф 2 процедура по разглеждане да приеме актове за изпълнение, в 

които се определя дали нормативната уредба на третата държава на 

подалия искането орган отговаря на всяко от следните условия: 

а) регистрите на транзакции, установени в тази трета държава, са 

получили надлежно разрешение; 

б) регистрите на транзакции подлежат на текущ ефективен надзор и 

правоприлагане в тази трета държава; 

в) съществуват гаранции относно професионалната тайна, в т.ч. 

защитата на търговски тайни, споделени от органите с трети страни, 

и те са най-малко еквивалентни на установените в настоящия 

регламент; 

г) за регистрите на транзакции, получили разрешение в тази трета 

държава, съществува правно обвързващо и подлежащо на 

изпълнение задължение да осигуряват на образуванията, посочени в 

член 81, параграф 3, пряк и незабавен достъп до данните.“; 



 

 72 

 

20) В член 78 се добавят следните параграфи: 

„9. Регистърът на транзакции въвежда следните процедури и политики: 

а) процедури за ефективното съгласуване на данни между регистрите 

на транзакции; 

б) процедури за проверка на изчерпателността и верността на 

отчитаните данни ▌; 

в) политики за надлежното прехвърляне на данни към други регистри 

на транзакции, когато това бъде поискано от контрагентите или ЦК, 

посочени в член 9, или когато това е необходимо по други причини. 

10. За да се осигури последователното прилагане на настоящия член, 

ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с 

които се уточняват: 

а) процедурите за съгласуването на данни между регистрите на 

транзакции; 

б) процедурите, които регистърът на транзакции трябва да прилага, за 

да се провери спазването на изискванията за отчитане от страна на 

отчитащия се контрагент или отчитащото дружество, както и 

изчерпателността и верността на данните, отчитани съгласно 

член 9. 
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ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни 

технически стандарти в срок до ... [12 месеца след датата на влизане в 

сила на настоящия регламент за изменение]. 

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия 

регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени 

в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) 

№ 1095/2010.“; 

21) В член 80 се вмъква следният параграф: 

„5a. При поискване регистърът на транзакции предоставя на 

контрагентите, които не са задължени да отчитат данни по 

договорите си за извънборсови деривати съгласно член 9, 

параграфи 1а)⸺1г), и на контрагентите и ЦК, които са делегирали 

своите задължения за отчитане съгласно член 9, параграф 1е, с 

достъп до отчетената от тяхно име информация.“; 

22) Член 81 се изменя, както следва: 

а) в параграф 3 се добавя следната буква: 

„р) съответните органи на трета държава, по отношение на която е бил 

приет акт за изпълнение съгласно член 76а.“; 
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▌ 

б) параграф 5 се заменя със следното: 

„5. За да се гарантира последователното прилагане на настоящия член, 

ЕОЦКП, след консултация с членовете на ЕСЦБ, разработва 

проекти на регулаторни технически стандарти, с които се уточнява 

следното: 

а) информацията, която трябва да се публикува или до която 

трябва да се осигури достъп в съответствие с параграфи 1 и 3; 

б) честотата на публикуване на информацията, посочена в 

параграф 1; 

в) оперативните стандарти, необходими за агрегиране и 

сравняване на данните между регистри на транзакции и за 

достъпа на посочените в параграф 3 образувания до тази 

информация; 

г) редът и условията, както и механизмите, и изискваната 

документация, въз основа на които регистрите на транзакции 

предоставят достъп на посочените в параграф 3 образувания. 
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ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни 

технически стандарти до … [12 месеца след датата на влизане в 

сила на настоящия регламент за изменение]. 

При разработването на тези проекти на регулаторни технически 

стандарти ЕОЦКП гарантира, че при публикуването на 

информацията, посочена в параграф 1, не се разкрива 

самоличността на страните по договорите. 

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия 

регламент, като приема регулаторните технически стандарти, 

посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010.“; 

(23) В член 82, параграфи 2—6 се заменят със следното: 

„2. Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 6, член 4, 

параграф 3а, член 64, параграф 7, член 70, член 72, параграф 3 ▌ и 

член 85, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок. 
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3. Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 6, член 4, 

параграф 3а, член 64, параграф 7, член 70, член 72, параграф 3 и 

член 85, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне 

се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То 

поражда действие в деня след публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, 

посочена в решението. То не засяга действителността на 

делегираните актове, които вече са в сила. 

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията полага усилия да 

проведе консултации с ЕОЦКП и се консултира с експерти, 

определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 

2016 г. за по-добро законотворчество. 

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета. 
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6. Делегиран акт, приет съгласно член 1, параграф 6, член 4, 

параграф 3а, член 64, параграф 7, член 70, член 72, параграф 3 и 

член 85, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от 

три 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.“; 

(24) Член 85 се изменя, както следва: 

а) параграф 1 се заменя със следното: 

„1. До ... [пет години след датата на влизане в сила на настоящия 

регламент за изменение] Комисията прави оценка на прилагането 

на настоящия регламент и изготвя общ доклад. Комисията 

представя този доклад на Европейския парламент и на Съвета 

заедно с всички подходящи предложения.“; 

б) вмъква се следният параграф: 
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„1а. До … [12 месеца преди датата, посочена в параграф 1] ЕОЦКП 

представя доклад пред Комисията относно следното: 

а) въздействието на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския 

парламент и на Съвета* върху равнището на клиринг, 

извършван от финансови и нефинансови контрагенти, 

както и върху разпределението на клиринга в рамките на 

всеки вид финансови контрагенти, по-специално по 

отношение на финансовите контрагенти с ограничена по 

обем дейност, свързана с извънборсови деривати, и по 

отношение на целесъобразността на клиринговите 

прагове, посочени в член 10, параграф 4; 

б) въздействието на Регламент (ЕС) 2019/...  върху 

качеството и достъпността на данните, отчитани пред 

регистрите на транзакции, както и качеството на 

предоставяната от  регистрите на транзакции 

информация; 

в) промените в рамката за отчитане, включително 

въвеждането и прилагането на делегирано отчитане, 

както е посочено в член 9, параграф 1а, и по-специално 

неговото въздействие върху тежестта на отчитането за 

нефинансовите контрагенти, които нямат задължение за 

клиринг; 

                                                 
 OВ: моля попълнете номера на настоящия регламент. 
 OВ: моля попълнете номера на настоящия регламент. 
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г) достъпността на клиринговите услуги, по-специално дали 

изискването за предоставяне на клирингови услуги, пряко 

или непряко, при справедливи, приемливи, 

недискриминационни и прозрачни търговски условия, 

посочени в член 4, параграф 3а, е било ефективно за 

улесняване на достъпа до клиринг.“; 

________________ 

*  Регламент (EС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета 

от … за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение 

на задължението за клиринг, прекратяването на задължението 

за клиринг, изискванията за отчитане, техниките за 

намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, 

които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, 

регистрацията и надзора на регистрите на транзакции, както 

и изискванията за регистрите на транзакции (OВ L , …, стр. 

).”; 

 

в) параграфи 2 и 3 се заменят със следното: 

„2. До …[12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия 

регламент за изменение] и на всеки 12 месеца след това до 

последното удължаване на срока, посочено в трета алинея, 

Комисията изготвя доклад, в който се оценява дали са били 

разработени работещи технически решения за прехвърлянето от 

пенсионните планове на парични и непарични обезпечения като 

променливи маржини, както и необходимостта от мерки за 

улесняване на тези работещи технически решения. 
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До … [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия 

регламент за изменение] и на всеки 12 месеца след това до 

последното удължаване на срока, посочено в трета алинея, 

ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕОЗППО, ЕБО и ЕССР, представя пред 

Комисията доклад, в който се оценява следното: 

а) дали ЦК, клиринговите членове и пенсионните планове са 

направили необходимото и са разработили работещи 

технически решения, улесняващи участието на пенсионните 

планове в централен клиринг посредством внасяне на парични 

и непарични обезпечения като променливи маржини, 

включително последствията от тези решения върху пазарната 

ликвидност и процикличността, както и техните 

потенциални правни или други последствия; 

б) обемът и естеството на дейността на пенсионните планове на 

пазарите на извънборсови деривати — преминали и 

непреминали клиринг, за всеки клас активи, и свързаният с 

това системен риск за финансовата система; 

в) последствията, които изпълнението на изискването за клиринг 

от страна на пенсионните планове ще има върху техните 

инвестиционни стратегии, включително всяка промяна в 

разпределението на техните парични и непарични активи; 
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г) последиците за пенсионните планове от клиринговите 

прагове, определени съгласно член 10, параграф 4, буква б); 

д) въздействието на други правни изисквания върху разликата 

между разходите по преминалите и непреминалите клиринг 

договори за извънборсови деривати, включително 

изискванията за допълнително обезпечение за непреминали 

клиринг деривати и изчисляването на коефициента на 

ливъридж в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013; 

е) дали са необходими допълнителни мерки, за да се намери 

решение във връзка с достъпа на пенсионните планове до 

клиринг. 

В съответствие с член 82 Комисията може да приема делегиран акт 

за двукратно удължаване на двугодишния срок, посочен в член 89, 

параграф 1, всеки път с една година, ако достигне до заключението, 

че не е било разработено работещо техническо решение и че се 

запазва отрицателното влияние, което централният клиринг на 

договори за деривати оказва върху бъдещите пенсионни плащания. 

ЦК, клиринговите членове и пенсионните планове полагат 

максимални усилия, за да допринасят за разработването на 

работещи технически решения, които улесняват клиринга на 

договори за извънборсови деривати от пенсионните планове. 
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Комисията създава експертна група, съставена от 

представители на ЦК, клиринговите членове, пенсионните 

планове и други заинтересовани страни по тези работещи 

технически решения, за да следи полаганите от тях усилия и да 

оценява напредъка, постигнат в разработването на работещи 

технически решения, които улесняват клиринга на подобни 

договори за извънборсови деривати, включително прехвърлянето 

от пенсионните планове на парични и непарични обезпечения 

като променливи маржини. Тази експертна група заседава поне 

веднъж на всеки шест месеца. Комисията отчита усилията, 

полагани от ЦК, клиринговите членове и пенсионните планове, 

при изготвянето на своите доклади съгласно член 85, 

параграф 2, първа алинея. 

▌ 

3. До … [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия 

регламент за изменение] Комисията изготвя доклад, в който се 

оценява: 

а) дали задълженията за отчитане на транзакциите 

съгласно член 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014 и съгласно 

настоящия регламент поражда дублиране на 

задължението за отчитане на транзакциите за деривати, 

които не са извънборсови деривати, и дали отчитането на 

сделки с деривати, които не са извънборсови деривати, 

може да бъде ограничено или опростено за всички 

контрагенти, без ненужна загуба на информация; 
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б) необходимостта и целесъобразността на привеждането 

на задължението за търговия за деривати съгласно 

Регламент (ЕС) № 600/2014 в съответствие с промените, 

направени съгласно Регламент (ЕС) 2019 / ... , на 

задължението за клиринг за деривати, и по-специално на 

обхвата на образуванията, които подлежат на 

задължението за клиринг; 

в) дали сделките, които произтичат пряко от услуги за 

намаляване на риска след сключване на сделките, 

включително компресиране на портфейл, следва да бъдат 

освободени от задължението за клиринг по член 4, 

параграф 1, като се взема предвид по-специално степента, 

в която тези услуги намаляват рисковете, и по-конкретно 

кредитния и оперативния риск от контрагента, 

възможностите за заобикаляне на задължението за 

клиринг и възпиращото действие във връзка с централния 

клиринг. 

Комисията представя доклада, посочен в първа алинея, на 

Европейския парламент и на Съвета заедно с всички подходящи 

предложения. 

г) вмъква се следният параграф: 

                                                 
 OВ: моля попълнете номера на настоящия регламент. 
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3а. До … [11 месеца след датата на влизането в сила на настоящия 

регламент за изменение] ЕОЦКП представя доклад на 

Комисията. В този доклад се оценява: 

а) съгласуваността на изискванията за отчитане за 

деривати, които не са извънборсови деривати, съгласно 

Регламент (ЕС) № 600/2014 и съгласно член 9 от 

настоящия регламент, както по отношение на данните 

по  договора за деривати, който се отчита, така и по 

отношение на достъпа до данни от страна на 

съответните субекти и дали тези изисквания следва да се 

приведат в съответствие; 

б) осъществимостта на допълнителното опростяване на 

веригите за отчитане за всички контрагенти, 

включително за всички непреки клиенти, като се взема 

предвид необходимостта от своевременно отчитане и 

като се вземат предвид мерките, приети съгласно член 4, 

параграф 4 от настоящия регламент и член 30, параграф 2 

от Регламент (ЕС) № 600/2014; 
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в) привеждането на задължението за търговия за деривати 

съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014 в съответствие с 

промените, направени съгласно Регламент (ЕС) 2019/..., на 

задължението за клиринг за деривати, по-специално на 

обхвата на образуванията, които подлежат на 

задължението за клиринг; 

г) в сътрудничество с ЕССР, дали сделките, които 

произтичат пряко от услуги за намаляване на риска след 

сключване на сделките, включително компресиране на 

портфейл, следва да бъдат освободени от задължението за 

клиринг, посочено в член 4, параграф 1; в този доклад: 

i) се проучва компресирането на портфейл и други налични 

несвързани с ценообразуване услуги за намаляване на риска 

след сключване на сделките, които водят до намаляване на 

непазарните рискове по портфейли от деривати, без да се 

променя пазарният риск по портфейлите, като например 

ребалансиране на транзакциите; 

ii) се обясняват целите и функционирането на такива услуги 

за намаляване на риска след сключване на сделките, 

степента, до която те намаляват рискa, и по-специално 

кредитния и оперативния риск от контрагента, и се 

оценява необходимостта от клиринг за такива сделки или 

за освобождаването им от клиринг, с оглед на 

управлението на системния риск; и 

iii) се оценява също и доколко освобождаването на тези услуги 

от задължението за клиринг действа възпиращо във връзка 

с централния клиринг и може да доведе до заобикаляне на 

задължението за клиринг от страна на контрагентите; 

                                                 
 OВ: моля попълнете номера на настоящия регламент. 
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д) дали списъкът на финансовите инструменти, считани за 

високо ликвидни и свързани с минимални пазарни и 

кредитни рискове, в съответствие с член 47, може да бъде 

разширен и дали този списък може да включва един или 

повече фондове на паричния пазар, получили разрешение в 

съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1131*. 

________________ 

* Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на 

Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния 

пазар (OВ L 169, 30.6.2017 г., стp. 8).”; 

25) В член 86 се добавя следният параграф: 

„3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от 

Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.“; 
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26) В член 89, параграф 1 първа алинея се заменя със следното: 

„1. До ... [две години след датата на влизане в сила на настоящия 

регламент за изменение] задължението за клиринг, предвидено в член 4, 

не се прилага за договорите за извънборсови деривати, за които 

обективно може да се измери, че водят до намаляване на 

инвестиционните рискове, пряко свързани с финансовата състоятелност 

на пенсионните планове, както и за образуванията, създадени с цел 

предоставяне на обезщетение на членове на пенсионни планове в случай 

на неизпълнение на пенсионните планове. ▌ 

Задължението за клиринг, предвидено в член 4, не се прилага по 

отношение на договорите за извънборсови деривати, посочени в 

първа алинея от настоящия параграф, които са сключени от 

пенсионните планове  от 17 август 2018 г. до… [деня преди датата 

на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].“; 

27) Приложение I се изменя в съответствие с приложението към настоящия 

регламент. 
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Член 2 

▌ 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз. 

Той се прилага от датата на влизане в сила, с изключение на следното: 

а) разпоредбите, посочени в член 1, точки 10 и 11 от настоящия 

регламент, по отношение на член 38, параграфи 6 и 7 и член 39, 

параграф 11 от Регламент (EС) № 648/2012, се прилагат от ... [шест 

месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за 

изменение]; 

б) разпоредбите, посочени в член 1, точка 7, буква б) от настоящия 

регламент по отношение на член 9, параграфи 1a⸺1г от Регламент 

(EС) № 648/2012, се прилагат от ... [12 месеца след датата на влизане 

в сила на настоящия регламент за изменение]; 

в) разпоредбите, посочени в член 1, точка 2, буква б) и точка 20 от 

настоящия регламент по отношение на член 4, параграф 3а и член 

78, параграфи 9 и 10 от Регламент (EС) № 648/2012, се прилагат от ... 

[24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за 

изменение]. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки. 

Съставено в …  

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 

 

▌ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение I се изменя, както следва: 

1) В раздел I се добавят следните букви : 

„и) регистър на транзакции нарушава член 78, параграф 9, буква а), като не 

установява подходящи процедури за ефективното съгласуване на данните 

между регистрите на транзакции; 

й) регистър на транзакции нарушава член 78, параграф 9, буква б), като не 

установява подходящи процедури за проверка на изчерпателността и 

верността на отчитаните данни ▌; 

к) регистър на транзакции нарушава член 78, параграф 9, буква в), като не 

установява подходящи политики за надлежното прехвърляне на данни 

към други регистри на транзакции, когато това бъде поискано от 

контрагентите и ЦК, посочени в член 9, или е необходимо по други 

причини.“; 

2) В раздел IV се добавя следната буква: 

„г) регистър на транзакции нарушава член 55, параграф 4, като не уведомява 

своевременно ЕОЦКП за всякакви съществени изменения, влияещи на 

условията за своята регистрация.“. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0438 

Лицензиране на централни контрагенти (ЦК) и признаване на ЦК от 

трети държави ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение 

на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган 

(Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по 

отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, 

както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави (COM(2017)0331 

– C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 

(COM(2017)0331), 

— 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 (C8-0191/2017), 

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

Европейския съюз, 

— като взе предвид становището на Европейската централна банка от 4 октомври 

2017°г.15, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 20 септември 2017 г.16, 

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия 

съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо 

от 20 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на 

позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

                                                 
15  ОВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 3. 
16  ОВ C 434, 15.12.2017 г., стр. 63. 
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— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността, 

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

0190/2018), 

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

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 

това предложение;  

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

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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P8_TC1-COD(2017)0136 

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с 

оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на 

Съвета ▌за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на 

процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на 

изискванията за признаване на ЦК от трети държави 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 114 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейската централна банка17, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет18, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура19, 

                                                 
  ТЕКСТЪТ ПОДЛЕЖИ НА ПРАВНО-ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ. 
17 OВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 3. 
18 Становище от 20 септември 2017 г. (ОВ C 434, 15.12.2017 г., стр. 63). 
19 Позиция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. 
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като имат предвид, че: 

(1) В съответствие със сходни изисквания в други държави от Г-20, с Регламент 

(ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета20 се изисква 

стандартизираните договори за извънборсови деривати да преминават клиринг 

чрез централен контрагент (ЦК). С посочения регламент също така се 

въвеждат строги пруденциални, организационни и етични изисквания за ЦК, 

като е уреден и техният пруденциален надзор, така че да се сведат до минимум 

рисковете за ползвателите на ЦК и да се поддържа финансовата стабилност. 

(2) След приемането на Регламент (ЕС) № 648/2012, обемът на дейността на ЦК в 

Съюза и в световен мащаб нарасна бързо като мащаб и обхват. Разширяването 

на дейността на ЦК се очаква да продължи през следващите години с 

въвеждането на допълнителни задължения за клиринг и увеличаването на 

доброволния клиринг от страна на контрагентите, които не подлежат на 

задължение за клиринг. Предложението на Комисията от 4 май 2017 г. за 

целево изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 с оглед подобряване на 

ефективността и пропорционалността му допълнително ще стимулира ЦК да 

предлагат на контрагентите централен клиринг на деривати и да улеснят 

достъпа до клиринг за малките финансови и нефинансови контрагенти. 

Съюзът на капиталовите пазари (СКП) ще доведе до по-развити и по-

интегрирани капиталови пазари, които ще се нуждаят във все по-голяма степен 

от трансграничен клиринг в Съюза, което от своя страна допълнително ще 

засили значението и взаимосвързаността на ЦК във финансовата система. 

                                                 
20 Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 

2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите 
на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1). 
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(3) Понастоящем броят на ЦК, установени в Съюза и лицензирани съгласно 

Регламент (ЕС) № 648/2012, остава относително ограничен — през август 

2018 г. те са 16. Съгласно разпоредбите за еквивалентност на посочения 

регламент са признати 32 ЦК от трети държави, което им позволява да 

предлагат своите услуги и на клирингови членове и места на търговия, 

установени в Съюза. Клиринговите пазари са добре интегрирани в целия Съюз, 

но са силно концентрирани в определени класове активи и са тясно 

взаимосвързани. Поради концентрацията на риска вероятността от 

неизпълнение на ЦК е малка, но отново поради тази причина такова събитие 

може да има изключително силно въздействие. В съответствие с постигнатия 

от Г-20 консенсус, през ноември 2016 г. Комисията прие предложение за 

регламент относно възстановяването и преструктурирането на ЦК с цел 

органите да бъдат подходящо подготвени за справяне с неплатежоспособните 

ЦК при запазване на финансовата стабилност и ограничаване на разходите за 

данъкоплатците. 
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(4) Независимо от това законодателно предложение и в светлината на 

нарастващия обем, сложност и трансгранично измерение на клиринга в Съюза 

и извън него, механизмите за надзор на ЦК от Съюза и от трети държави 

следва да бъдат преразгледани. Преодоляването на ранен етап на установените 

проблеми и залагането на ясни и последователни механизми за надзор на ЦК 

от Съюза и от трети държави ще повиши цялостната стабилност на 

финансовата система на Съюза и ще ограничи още повече потенциалния риск 

от неизпълнение на ЦК. 

(5) В светлината на тези съображения, на 4 май 2017 г. Комисията прие 

съобщението „В отговор на предизвикателствата пред пазарната 

инфраструктура от критично значение и по-нататъшно развитие на съюза на 

капиталовите пазари“, в което се посочва, че за подобряването на действащата 

уредба, с която се гарантира финансовата стабилност и се подкрепя по-

нататъшното развитие и задълбочаване на СКП, са необходими допълнителни 

промени в Регламент (ЕС) № 648/2012. 
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(6) Надзорните механизми на Регламент (ЕС) № 648/2012 разчитат основно на 

органите от държавата по произход. Понастоящем установените в Съюза ЦК 

се лицензират и подлагат на надзор от колегии от национални надзорни 

органи, от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), от 

съответните членове на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), 

както и от други съответни органи. Колегиите биват координирани и 

получават информация от националния компетентен орган, който е натоварен 

с прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 648/2012. Различаващите 

се надзорни практики за ЦК в Съюза могат да създадат риск от регулаторен и 

надзорен арбитраж, застрашавайки финансовата стабилност и позволявайки 

нелоялна конкуренция. В съобщението си относно съюза на капиталовите 

пазари от 14 септември 2016 г. и при публичната консултация относно 

работата на европейските надзорни органи (ЕНО) Комисията обърна внимание 

на тези нововъзникващи рискове и на необходимостта от по-тясно сближаване 

на надзорните практики. В рамките на вече установената обща роля на 

ЕОЦКП да изпълнява координираща роля между компетентните органи и 

между колегиите с оглед на изграждането на обща надзорна култура и 

последователни надзорни практики, като гарантира единни процедури и 

последователни подходи и като постига по-голяма последователност на 

резултатите от надзора, ЕОЦКП следва, предвид гореизложеното, да се 

съсредоточи по-специално върху надзорни области, които имат 

трансгранично измерение или евентуално трансгранично въздействие. 

ЕОЦКП следва да определи надзорните области, които имат 

трансгранично измерение или евентуално трансгранично въздействие, въз 

основа на експертните си познания и опит при прилагането на 

настоящия регламент. 
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▌ 

(7) Функционирането на колегиите, създадени за ЦК от Съюза, е от 

първостепенно значение за ефективния надзор на ЦК. За да се осигури 

съгласуваност в целия Съюз на процесите в колегиите, писмените 

споразумения, уреждащи практическите договорености за 

функционирането на тези колегии, следва да бъдат уточнени и по-

стандартизирани. С цел допълнително насърчаване на ролята на 

членовете на колегиите, те следва да имат право да допринасят за 

определянето на дневния ред на заседанията на колегиите. С оглед 

повишаване на прозрачността във връзка с колегиите, техният състав 

следва да се обявява публично. За целите на избягването на конфликти на 

интерес в Регламент (ЕС) № 1024/2013 се посочва, че надзорните задачи на 

ЕЦБ и задачите, свързани с паричната политика, както и всякакви други 

задачи, следва да бъдат напълно отделени. Това специално отделяне на 

отговорностите на ЕЦБ следва да бъде отчетено. Съответно в случаите, 

в които ЕЦБ е член на колегия, създадена за ЦК от Съюза, поради 

функцията си на компетентен орган на клирингов член в рамките на 

единния надзорен механизъм, както и поради функцията си на емитираща 

централна банка, представляваща Евросистемата, ЕЦБ следва да има 

право на два гласа в колегията. 
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(8) Броят на емитиращите централни банки и на компетентните органи, 

отговарящи за надзора на клиринговите членове на държавите членки, 

които са представени в колегиите, създадени за ЦК от Съюза, 

понастоящем е ограничен. За улесняване на достъпа до информация за по-

широк кръг емитиращи централни банки и компетентни органи на други 

държави членки, чиято финансова стабилност може да бъде засегната 

от финансовите затруднения на ЦК, повече емитиращи централни банки 

и компетентни органи следва при поискване да могат да участват в 

колегии. За да се насърчи съгласуваността на надзора на ЦК в целия Съюз, 

председателят или независим член на Надзорния комитет за ЦК следва 

също да участват в колегии. С цел да се осигури подходящ, ефективен и 

бърз процес на вземане на решения, тези емитиращи централни банки и 

компетентни органи, които участват въз основа на искане, както и 

председателят или независимият член на Надзорния комитет за ЦК 

следва да нямат право на глас. 
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(9) С цел укрепване на ролята на колегиите те следва да могат да 

предоставят становища относно допълнителни надзорни области със 

съществено влияние върху стопанската дейност на ЦК, включително 

относно оценката на акционерите и съдружниците с квалифицирано 

дялово участие в ЦК, както и възлагането на външни подизпълнители на 

оперативни функции, услуги или дейности. Наред с това, след искане на 

член на колегията, колегията следва да може да включи в становищата си 

препоръки, насочени към преодоляване на слабостите в управлението на 

риска от страна на ЦК и повишаване на неговата устойчивост, при 

условие че решението на колегията е взето с мнозинство. Гласуването на 

колегията относно включването на подобни препоръки следва да се 

извърши отделно от гласуването на колегията относно становището. С 

оглед укрепване на въздействието на становищата и препоръките на 

колегията компетентните органи следва надлежно да ги разглеждат и да 

предоставят обосновка в случай на съществени отклонения от тези 

становища или препоръки. 

(10) За допълнително стимулиране на процеса на сближаване на надзорните 

решения ЕОЦКП следва да получи нови мандати за изготвяне на проекти 

на регулаторни технически стандарти относно разширяването на 

обхвата на дейностите и услугите, както и за уточняване на условията 

относно преразглеждането на моделите, тестовете за устойчивост и 

бектестовете. Освен това ЕОЦКП следва да има право да издава 

необходимите насоки за допълнително уточняване на общите процедури 

за процеса на надзорен преглед и оценка във връзка с ЦК. 
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(11) С оглед на глобалния характер на финансовите пазари и на необходимостта от 

преодоляване на несъответствията в надзора на ЦК от Съюза и от трети 

държави, капацитетът на ЕОЦКП за насърчаване на сближаването на надзора 

на ЦК следва да бъде засилен. За тази цел следва да бъде създаден 

постоянен вътрешен комитет за ЦК („Надзорен комитет за ЦК“), който 

да се заеме със задачите, свързани с ЦК, лицензирани в Съюза, и ЦК от 

трети държави. Учредяването, функциите и съставът на Надзорния 

комитет за ЦК, създаден в рамките на ЕОЦКП, следва да представляват 

единствено по рода си решение за обединяване на експертния опит в 

областта на надзора на ЦК и не следва да създават прецедент за 

европейските надзорни органи. 

▌ 

(12) Надзорният комитет за ЦК следва да изпълнява определени задачи, 

възложени му съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 с оглед да се гарантира 

правилното функциониране на вътрешния пазар и финансовата 

стабилност на Съюза и неговите държави членки. 

▌ 
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(13) С цел да се включи пълният набор от практически опит и оперативни 

експертни познания относно надзора на ЦК, Надзорният комитет за ЦК е 

съставен от председателя, независимите членове и компетентните 

органи на държавите членки с лицензиран ЦК. Когато той се свиква във 

връзка с лицензирани ЦК, централните банки, които емитират валутите 

на Съюза, в които са деноминирани финансовите инструменти, чийто 

клиринг се извършва от лицензирани ЦК, могат на доброволна основа да 

участват в Надзорния комитет за ЦК, що се отнася до областите, 

свързани с оценките за целия Съюз на устойчивостта на ЦК по 

отношение на неблагоприятните пазарни тенденции и съответните 

пазарни промени, с цел да се улесни достъпът до информация, която може 

да е от значение за изпълнението на техните задачи. Когато той се 

свиква във връзка с ЦК от трети държави, централните банки, които 

емитират всички валути на Съюза, в които са деноминирани 

финансовите инструменти, чийто клиринг е извършен или предстои да се 

извърши от съответния ЦК от трета държава, могат на доброволна 

основа да участват в Надзорния комитет за ЦК за изготвянето на 

решения във връзка с ЦК от ниво 2. Емитиращите централни банки 

следва да бъдат членове на Надзорния комитет за ЦК без право на глас. 

Председателят на Надзорния комитет за ЦК следва да има правото да 

кани членове на надзорните колегии като наблюдатели, за да се 

гарантира, че становищата на другите компетентни органи се отчитат 

от Надзорния комитет за ЦК. 
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(14) С цел да се осигури подходяща степен на експертни познания и отчетност, 

председателят и независимите членове на Надзорния комитет за ЦК 

следва да бъдат назначавани от Съвета на надзорниците въз основа на 

техните качества и ▌ познания в областта на клиринга, операциите след 

сключване на сделка, пруденциалния надзор и финансовите аспекти, както и 

на опита им, свързан с надзора и регулирането на ЦК, след открита процедура 

за подбор, организирана и ръководена от Съвета на надзорниците, 

подпомаган от Комисията, при която следва да се спазва принципът на 

балансирано представителство на двата пола. Преди назначаването и до 

един месец след подбора, извършван от Съвета на надзорниците, 

Европейският парламент следва, след като изслуша избраните лица, да 

одобри или да отхвърли кандидатурите им. Единствено избраните 

кандидати, одобрени от Европейския парламент, могат да бъдат 

назначавани от Съвета на надзорниците. 

(15) С цел да се осигури прозрачност и демократичен контрол, както и да се 

гарантират правата на институциите на Съюза, председателят и 

независимите членове на Надзорния комитет за ЦК следва да носят 

отговорност пред Европейския парламент и пред Съвета за всяко решение, 

взето въз основа на настоящия регламент. 
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(16) Председателят и независимите членове на Надзорния комитет за ЦК 

следва да действат независимо и обективно в интерес на Съюза. Те следва да 

гарантират, че се отделя необходимото внимание на правилното 

функциониране на вътрешния пазар, както и на финансовата стабилност във 

всяка държава членка, със или без лицензирани ЦК, и в Съюза. 

(17) С цел да се осигури подходящ, ефективен и бърз процес на вземане на 

решения в Надзорния комитет за ЦК право на глас следва да имат само 

председателят, независимите членове и компетентният орган на 

държавата членка, в която е установен ЦК. Представителите на 

централната(ите) банка(и), както и наблюдателите, не следва да имат 

право на глас. Надзорният комитет за ЦК следва да взема решенията си с 

обикновено мнозинство на своите членове, като всеки член с право на глас 

следва да има един глас, а при равен брой гласове решаващ глас следва да 

има председателят. Правомощието за вземане на окончателно решение 

следва да продължи да се предоставя на Съвета на надзорниците на 

ЕОЦКП. 

▌ 
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(18) С цел да се осигури последователен и съгласуван надзорен подход в рамките 

на Съюза Надзорният комитет за ЦК следва да отговаря за изготвянето 

на определени специфични решения и извършването на определени задачи, 

възложени на ЕОЦКП. Тези отговорности засилват координиращата роля 

на ЕОЦКП между компетентните органи и между колегиите с оглед на 

изграждането на обща надзорна култура и последователни надзорни 

практики, особено що се отнася до надзорните области, които имат 

трансгранично измерение или евентуално трансгранично въздействие. Във 

връзка с това подобни имащи отношение надзорни дейности и решения 

биха могли да обхващат по-специално надзорни области, в които 

различаващите се надзорни практики могат да породят риск от 

регулаторен и надзорен арбитраж или да застрашат финансовата 

стабилност. Освен това ЕОЦКП следва да бъде информиран за всички 

становища, приети от колегии, посочени в настоящия регламент, 

включително основанието за вземането на решения, на което почива 

становището на дадена колегия, и всякакви препоръки, които колегията 

евентуално приема в тези становища. 
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(19) Наред с това в рамките на Надзорния комитет за ЦК следва да се 

провежда задължителен предварителен обмен и обсъждане във връзка с 

проектите за решения на компетентните органи на ЦК относно 

определени надзорни области от особено значение. Освен това, на 

доброволна основа и по инициатива на компетентните органи на ЦК, по 

всички проекти за решения могат да се обменят мнения в предварителен 

порядък. ЕОЦКП не следва да предоставя становище, когато в резултат 

на обсъждането в рамките на Надзорния комитет за ЦК не са били 

установени разногласия. Правомощието на ЕОЦКП да предоставя 

становища следва да гарантира, че компетентният орган на ЦК ще 

получи допълнителна обратна връзка по отношение на проектите за 

решения от група надзорници, специализирани и опитни в надзора на ЦК. 

Подобни становища на ЕОЦКП няма да имат никакви последствия върху 

отговорността на компетентния орган на ЦК да взема окончателното 

решение, което означава, че окончателното съдържание на съответното 

решение ще бъде оставено изцяло на преценката на компетентния орган 

на ЦК. Когато компетентният орган не е съгласен с дадено становище на 

ЕОЦКП, той следва да предостави коментари на ЕОЦКП за всяко 

съществено отклонение от това становище. Компетентните органи 

следва да предоставят коментарите си преди, по време на или след 

приемането на решението. Когато обаче компетентният орган 

предоставя коментари след приемането на дадено решение, той следва да 

направи това без излишно забавяне. Становището, предоставено от 

ЕОЦКП, няма да засяга правомощието на колегиите да определят 

съдържанието на становищата си по своя преценка, когато е приложимо. 
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(20) Когато надзорните дейности във връзка с лицензирани ЦК показват липса 

на сближаване и съгласуваност при прилагането на настоящия 

регламент, включително въз основа на задължителни и доброволни 

консултации на компетентните органи с ЕОЦКП и на обсъжданията в 

Надзорния комитет за ЦК, ЕОЦКП следва да насърчава установяването 

на необходимата степен на сближаване и съгласуваност, включително 

като предоставя насоки, препоръки или становища. За улесняването на 

този процес Надзорният комитет за ЦК следва да може да препоръча на 

Съвета на надзорниците да обмисли приемането на насоки, препоръки и 

становища на ЕОЦКП. Надзорният комитет за ЦК следва също да има 

право да представя становища на Съвета на надзорниците относно 

решенията, които ще бъдат взети от ЕОЦКП във връзка със задачите и 

дейностите на компетентните органи на ЦК. Надзорният комитет за 

ЦК следва да предоставя, например, становища по проекти на технически 

стандарти или проекти на насоки, разработвани от ЕОЦКП в областта 

на лицензирането и надзора на ЦК. 
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(21) С цел осигуряване на ефективен надзор по отношение на ЦК от трети 

държави Надзорният комитет за ЦК следва да изготвя цялостни проекти 

за решения за одобряване от Съвета на надзорниците на ЕОЦКП и да 

изпълнява задачите, възложени на ЕОЦКП във връзка с разпоредбите 

относно признаването и надзора на ЦК от трети държави, установени в 

настоящия регламент. Тъй като сътрудничеството и информацията са 

от основно значение, Надзорният комитет за ЦК следва, когато се свиква 

във връзка с ЦК от трети държави, да обменя имаща отношение 

информация с колегията за ЦК от трети държави, включително 

цялостните проекти за решения, които той представя на Съвета на 

надзорниците, окончателните решения, приети от Съвета на 

надзорниците, дневните редове и протоколите от заседанията на 

Надзорния комитет за ЦК, както и заявленията за признаване от ЦК, 

установени в трети държави. 

(22) С цел осигуряване на ефективно изпълнение на задачите си, Надзорният 

комитет за ЦК следва да се подпомага от специализиран персонал на 

ЕОЦКП, който да подготвя заседанията му, да изготвя анализите, 

необходими за изпълнение на задачите му, и да му оказва съдействие при 

осъществяването на международно сътрудничество. 
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(23) Емитиращите централни банки следва да участват в подготовката на 

решенията от Надзорния комитет за ЦК във връзка с класификацията на 

ЦК от трети държави в зависимост от тяхното системно значение и 

надзора на ЦК от ниво 2, за да се гарантира правилното изпълнение на 

задачите им, свързани с паричната политика, както и гладкото 

функциониране на платежните системи. Тъй като решенията на ЕОЦКП във 

връзка с ЦК от ниво 2 относно изискванията за допълнително 

обезпечение, контрола на ликвидния риск, обезпеченията, сетълмента и 

одобряването на споразуменията за оперативна съвместимост биха могли 

да са от особено значение за задачите на централните банки, Надзорният 

комитет за ЦК следва да провежда консултации с централните банки, 

които емитират всички валути на Съюза, в които са деноминирани 

финансовите инструменти, чийто клиринг е извършен или предстои да се 

извърши от ЦК от трети държави въз основа на механизма „изпълнение 

или обяснение“. 

(24) Съветът на надзорниците на ЕОЦКП следва да приема проектите за 

решения, представени от Надзорния комитет за ЦК, като действа в 

съответствие с процеса на вземане на решения, посочен в Регламент (ЕС) 

№ 1095/2010. С цел да се осигури ефективен и бърз процес на вземане на 

решения, някои решения, които не са свързани с признаването, 

класификацията на ЦК от трети държави, специфичните изисквания, 

наложени на ЦК от ниво 2, преразглеждането или оттеглянето на 

признаването или основните елементи на текущия надзор на ЦК от 

трети държави, когато са необходими консултации с емитиращите 

централни банки, следва да се приемат от Съвета на надзорниците в 

рамките на 3 работни дни. 
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(25) Необходимо е да се преразгледат и надзорните механизми по настоящия 

регламент за ЦК от трети държави, които предлагат клирингови услуги в 

Съюза. За да се избегнат съществени последици за финансовата стабилност на 

субектите от Съюза, трябва да бъдат подобрени достъпът до информация, 

способността за извършване на проверки на място и разследвания и 

възможността съответните органи на Съюза и на държавите членки да обменят 

информация за ЦК от трети държави, както и възможността за прилагане 

на решенията на ЕОЦКП по отношение на ЦК от трети държави. 

Съществува също така опасност промените в ▌ правилата за ЦК от трета 

държава или в нормативната уредба на третата държава да не могат да бъдат 

взети предвид, което би могло да има отрицателни последици в регулаторен 

или надзорен аспект ▌ и да доведе до неравнопоставени условия на 

конкуренция между ЦК от Съюза и ЦК от трети държави. 

(26) ЦК от трети държави извършват клиринг на значително количество 

финансови инструменти, деноминирани във валутите на държавите членки. 

Това поставя значителни предизвикателства пред органите на Съюза и на 

държавите членки при осигуряването на финансовата стабилност. 
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(27) Като част от ангажимента си за постигане на интеграция на финансовите 

пазари, Комисията следва да продължи да определя, посредством решения за 

еквивалентност, че правната и надзорната уредба на третите държави са в 

съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012. С цел да се 

подобри прилагането на действащия режим на еквивалентност по отношение 

на ЦК, Комисията следва да може, при необходимост, да доуточни критериите 

за оценка на еквивалентността на уредбата на ЦК от трети държави. 

Необходимо е също ЕОЦКП да се оправомощи да наблюдава промените в 

нормативната и надзорната уредба на ЦК от трети държави, които Комисията е 

приела за еквивалентни. Това е с цел да се гарантира, че третите държави 

неотклонно спазват критериите за еквивалентност и всички специфични 

условия за прилагането им. ЕОЦКП следва да докладва своите констатации на 

Европейския парламент, Съвета, Комисията и колегията за ЦК от трети 

държави на поверителна основа. 
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(28) Към момента Комисията може по всяко време да измени, спре, преразгледа 

или отмени решение за еквивалентност, по-специално в случаите, когато 

събития в трета държава имат съществено отражение върху елементите, 

оценени в съответствие с изискванията за еквивалентност по настоящия 

регламент. Ако компетентните органи в дадена трета държава престанат да 

сътрудничат добросъвестно с ЕОЦКП или с останалите надзорни органи от 

Съюза или да спазват неотклонно приложимите изисквания за еквивалентност, 

Комисията също така може да предупреди даден орган на третата държава или 

да публикува специална препоръка. В случай че Комисията в произволен 

момент реши да отмени еквивалентността на трета държава, тя може да 

отложи датата на прилагане на решението си с оглед преодоляване на 

рисковете за финансовата стабилност или за дестабилизиране на пазара. В 

допълнение към тези действащи правомощия Комисията следва също да може 

да поставя специфични условия, за да се гарантира, че третата държава, за 

която се отнася решението за еквивалентност, неотклонно спазва критериите 

за еквивалентност. Комисията следва също така да може да определя 

условията, с които да се гарантира, че ЕОЦКП е в състояние да изпълнява 

ефективно своите отговорности по отношение на признатите по настоящия 

регламент ЦК от трети държави или във връзка с наблюдаването на промените 

в нормативната и надзорната уредба в трети държави, които са от значение за 

приетите решения за еквивалентност. 
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(29) С оглед на нарастващото трансгранично измерение на ЦК и на взаимовръзките 

във финансовата система на Съюза е необходимо да се подобри способността 

на Съюза да установява, наблюдава и ограничава потенциалните рискове, 

които ЦК от трети държави пораждат. Поради това ролята на ЕОЦКП следва 

да бъде засилена с оглед на ефективния надзор на ЦК от трети държави, 

подали заявление за признаване с цел предоставяне на клирингови услуги в 

Съюза. Следва да се подобри и участието на емитиращите централни банки от 

Съюза в признаването ▌, надзора, преразглеждането на признаването и 

оттеглянето на признаването на ЦК от трети ▌ държави, които извършват 

дейност в емитираната от тези банки валута. Поради това с емитиращите 

централни банки от Съюза следва да бъдат провеждани консултации по 

определени аспекти, които засягат отговорностите им в областта на паричната 

политика по отношение на финансовите инструменти, деноминирани във 

валути на Съюза, чийто клиринг е извършен или предстои да се извърши от 

ЦК извън Съюза. 

(30) Когато Комисията определи правната и надзорната уредба на дадена трета 

държава за еквивалентни на уредбата на Съюза, при процеса на признаване на 

ЦК от тази трета държава следва да се вземат предвид рисковете, които тези 

ЦК пораждат за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от 

неговите държави членки. 
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(31) При разглеждането на заявление за признаване на ЦК от трета държава 

ЕОЦКП следва да направи оценка на степента на системен риск, който ЦК 

представлява за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от 

неговите държави членки, въз основа на посочените в настоящия регламент 

обективни и прозрачни критерии. Тези критерии следва да допринасят за 

цялостната оценка. Самостоятелно, нито един от тези критерии не 

следва да се разглежда като определящ сам по себе си. Когато оценява 

рисковия профил на ЦК от трета държава, ЕОЦКП следва да разгледа 

всички рискове, включително операционните рискове, като например 

измама, престъпна дейност, ИТ и киберриск. Тези критерии следва да бъдат 

доуточнени в делегиран акт на Комисията. При определянето на критериите 

следва да се вземат предвид естеството на сделките, чийто клиринг се 

извършва от ЦК, включително тяхната сложност, нестабилността на 

цените и средният срок до падежа, както и прозрачността и 

ликвидността на съответните пазари и степента, до която 

клиринговите дейности на ЦК са деноминирани в евро или други валути на 

Съюза. Във връзка с това специфичните особености по отношение на 

определени договори за селскостопански деривати, регистрирани и 

изпълнявани на регулирани пазари в трети държави, които се отнасят до 

пазари, обслужващи до голяма степен национални нефинансови 

контрагенти в тази трета държава, които управляват търговските си 

рискове чрез тези договори, могат да породят незначителен риск за 

клиринговите членове и местата на търговия в Съюза, тъй като 

притежават ниска степен на системна взаимосвързаност с останалата 

част от финансовата система. Когато в дадена трета държава е 

въведена рамка за възстановяване и преструктуриране на ЦК, ЕОЦКП 

следва също да отчита това в своя анализ на степента на системен риск, 

който подалият заявление ЦК, установен в тази трета държава, 

поражда за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от 

неговите държави членки. 
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(32) ЦК, които не са от системно значение за финансовата стабилност на Съюза 

или на една или повече от неговите държави членки, следва да се считат за ЦК 

от ниво 1. ЦК, които имат или е вероятно да придобият системно значение за 

финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите 

държави членки, следва да се считат за ЦК от ниво 2. Ако ЕОЦКП прецени, че 

даден ЦК от трета държава не е от системно значение за финансовата 

стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки, 

за този ЦК следва да се прилагат действащите условия за признаване по 

Регламент (ЕС) № 648/2012. Ако ЕОЦКП прецени, че даден ЦК от трета 

държава е от системно значение, следва да бъдат наложени специфични 

изисквания ▌ за този ЦК. ЕОЦКП следва да признава такъв ЦК само когато 

последният удовлетворява тези изисквания. Тези изисквания следва да 

включват определени пруденциални изисквания, посочени в Регламент (ЕС) 

№ 648/2012, с които се цели да се повиши сигурността и ефикасността на ЦК. 

ЕОЦКП следва да бъде пряко отговорен за това системно ▌ значимият ЦК от 

трета държава да удовлетворява тези изисквания. Свързаните изисквания 

следва също така да позволят на ЕОЦКП да извършва цялостен и ефективен 

надзор на този ЦК съгласно настоящия регламент. 
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(33) С цел да се осигури подходящо участие на централната(ите) банка(и), 

която(ито) емитира(т) всички валути на Съюза, в които са деноминирани 

финансовите инструменти, чийто клиринг е извършен или предстои да се 

извърши от ЦК от трети държави, при признаването на ЦК от ниво 2, 

ЕОЦКП, когато признава тези ЦК, следва да отчита спазването от 

тяхна страна на специфичните изисквания, които тези емитиращи 

централни банки може да са наложили при изпълнението на задачите си 

в областта на паричната политика. Тези изисквания следва да са свързани 

с подаването на информация до емитиращата централна банка по нейно 

мотивирано искане, сътрудничеството на ЦК с емитиращата централна 

банка в контекста на тестовете за устойчивост, извършвани от ЕОЦКП, 

откриването на сметка за овърнайт депозит към емитиращата 

централна банка и изискванията при извънредни ситуации, които 

емитиращата(ите) централна(и) банка(и) счете(ат) за необходими. 

Критериите и изискванията за достъп на емитиращата(ите) централна(и) 

банка(и) за откриване на сметка за овърнайт депозит не следва да 

представляват задължение за преместване на всички клирингови услуги на 

ЦК или на част от тях. 
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(34) По отношение на изискванията, които емитиращите централни банки 

могат да наложат при извънредни ситуации, провеждането на 

паричната политика или гладкото функциониране на платежните 

системи могат да бъдат засегнати от промени в пазари, преминали 

централен клиринг, в ситуации като стрес на пазарите (особено 

паричните пазари и репо пазарите), на които ЦК разчита за 

получаването на ликвидност; ситуации, при които операциите на ЦК 

допринасят за изчерпването на ликвидните средства на пазара; сериозни 

нарушения на функционирането на механизмите за плащане или 

сетълмент, които пречат на ЦК да изпълнява задълженията си за 

плащане или да увеличава нуждите си от ликвидност. Определянето на 

подобни извънредни ситуации зависи единствено от съображения на 

паричната политика и не трябва непременно да съвпада с извънредни 

ситуации, свързани с ЦК. Поради това при такива ситуации 

пруденциалната рамка може да не смекчи напълно последващите рискове, 

като в такъв случай могат да бъдат необходими преки действия на 

емитиращите централни банки за осигуряване на провеждането на 

паричната политика или гладкото функциониране на платежните 

системи. 
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(35) При такива извънредни ситуации на емитиращите централни банки 

може да се наложи, до степента, до която им позволяват съответните 

им институционални рамки, да налагат временни изисквания, свързани с 

ликвидните рискове, механизмите за сетълмент, изискванията за 

допълнително обезпечение, споразуменията за обезпечения или 

оперативна съвместимост. Неспазването на тези временни изисквания 

може да задейства оттеглянето от страна на ЕОЦКП на признаването 

на ЦК от ниво 2. Тези изисквания биха могли да обхващат по-специално 

временни подобрения на управлението на ликвидния риск на ЦК от ниво 2, 

например увеличаване на ликвидния буфер, увеличаване на честотата на 

събиране на обезпечения в рамките на деня, както и ограничения на 

междувалутните експозиции, или конкретни условия за депозиране на 

пари в брой и сетълмент на плащания във валутата на централната 

банка. Изискванията не следва да обхващат други области на 

пруденциалния надзор или да водят автоматично до оттегляне на 

признаването. Освен това прилагането на тези изисквания следва да бъде 

условие за признаването само за ограничен срок до 6 месеца с възможност 

за еднократно удължаване за допълнителен срок, който не превишава 6 

месеца. След изтичането на този допълнителен срок прилагането на тези 

изисквания следва да престане да бъде условие за признаването на ЦК от 

ниво 2. Независимо от това, в контекста на нова или различна извънредна 

ситуация, емитиращите централни банки не следва да бъдат 

възпрепятствани да налагат временни изисквания, чието прилагане би 

било условие за признаването на ЦК от ниво 2 съгласно настоящия 

регламент. 
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(36) Преди прилагането на изискванията или преди евентуалното им 

удължаване емитиращата централна банка следва да представи на 

ЕОЦКП и на другите централни банки, които емитират всички валути 

на Съюза, в които са деноминирани финансовите инструменти, чийто 

клиринг е извършен или предстои да се извърши, както и на членовете на 

колегията за ЦК от трети държави, разяснение за въздействието на 

изискванията, които тя възнамерява да наложи, върху ефикасността, 

стабилността и устойчивостта на ЦК и обосновка на това защо 

изискванията са необходими и пропорционални за гарантиране на 

провеждането на паричната политика или гладкото функциониране на 

платежните системи, като същевременно се зачита в достатъчна 

степен необходимостта от защита на поверителната или 

чувствителната информация. С цел да се избегне дублиране, 

емитиращата централна банка следва непрекъснато да си сътрудничи и 

да обменя информация с ЕОЦКП и с другите централни банки, които 

емитират всички валути на Съюза, в които са деноминирани 

финансовите инструменти, чийто клиринг е извършен или предстои да се 

извърши, по отношение на временните изисквания, приложими при 

извънредни ситуации. 

(37) Емитиращата(ите) централна(и) банка(и) следва да представи(ят) на 

ЕОЦКП потвърждение дали даден ЦК от ниво 2 отговаря на всички 

допълнителни изисквания възможно най-бързо и във всеки случай 

30 работни дни след като бъде определено дали ЦК от трета държава не е 

ЦК от ниво 1 в съответствие с член 25, параграф 2а, трета алинея или, 

ако допълнителните изисквания са наложени след признаването, в 

рамките на 90 работни дни след тяхното налагане. 
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(38) Степента на риск, който даден ЦК от системно значение поражда за 

финансовата система и стабилността на Съюза, варира. Поради това 

изискванията за системно значимите ЦК следва да бъдат прилагани според 

рисковете, които тези ЦК могат да представляват за Съюза. Когато ЕОЦКП, 

след консултации с ЕССР и в съгласие с ▌ централната(ите) банка(и), 

която(ито) емитира(т) всички валути на Съюза, в които са деноминирани 

финансовите инструменти, чийто клиринг е извършен или предстои да се 

извърши от ЦК от трета държава, заключи въз основа на напълно 

обоснована оценка, включително количествена техническа оценка на 

разходите и ползите, че ЦК от трета държава или някои от неговите 

клирингови услуги са от такова системно значение, че спазването на 

специфичните изисквания, определени в настоящия регламент, не би било 

достатъчно за преодоляване на риска за финансовата стабилност за Съюза 

или за една или повече от неговите държави членки, и в случай че другите 

мерки са счетени за недостатъчни за преодоляване на рисковете за 

финансовата стабилност, ЕОЦКП следва да може да препоръча на 

Комисията да не признае този ЦК или някои от неговите клирингови услуги. 

Като следва тази процедура, ЕОЦКП може да препоръча да не се признае 

даден ЦК, със или без предварителна класификация на ЦК или на някои от 

неговите услуги, като субект от ниво 2.  
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Въз основа на тази препоръка Комисията следва да може да приеме, като 

крайна мярка, акт за изпълнение, в който се посочва, че въпросният ЦК от 

трета ▌ държава не следва да може да предоставя някои или всички от 

клиринговите си услуги на клирингови членове и места на търговия, 

установени в Съюза, освен ако този ЦК не е лицензиран да извършва това в 

държава членка в съответствие с настоящия регламент. Този акт за 

изпълнение следва също така да установи подходящ период на адаптация, 

който да не превишава две години, с възможност за еднократно 

удължаване с още шест месеца, и следва да посочва условията, при които 

този ЦК може да продължи да предоставя определени клирингови услуги 

или дейности по време на периода на адаптация, както и всички мерки, 

които следва да се предприемат през този период, за да се ограничат 

потенциалните разходи за клиринговите членове и техните клиенти, по-

специално тези, които са установени в Съюза. 
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(39) Важно е ЕОЦКП да проведе индивидуални консултации с емитиращите 

централни банки и те да изразят съгласието си по всяка евентуална 

препоръка за отказ на признаване на ЦК от трета държава, като се има 

предвид въздействието, което това решение може да има върху валутата, 

която те емитират и върху доклада на ЕОЦКП относно прилагането на 

евентуален акт за изпълнение на Комисията, приет вследствие на такава 

препоръка. При такава препоръка или доклад обаче съгласието или 

евентуалните опасения на дадена емитираща централна банка следва да 

се отнасят единствено до емитираната от нея валута, а не до 

цялостната препоръка или доклад. 

(40) ЕОЦКП следва редовно да преразглежда признаването на ЦК от трети 

държави, както и тяхната класификация като ЦК от ниво 1 или ЦК от ниво 2. 

Във връзка с това ЕОЦКП следва да отчита, наред с другото, промените в 

естеството, размера и сложността на стопанската дейност на ЦК от трета 

държава. Тези прегледи следва да се извършват най-малко на всеки 5 години и 

всеки път, когато признат ЦК от трета държава е разширил или 

ограничил обхвата на дейностите и услугите си в Съюза. Когато в 

резултат на този преглед ЕОЦКП определи, че ЦК от ниво 1 следва да 

бъде класифициран като ЦК от ниво 2, ЕОЦКП следва да посочи подходящ 

период на адаптация, който не превишава 18 месеца и в рамките на който 

ЦК следва да изпълни изискванията, приложими за ЦК от ниво 2. 
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(41) По искане на ЦК от ниво 2 ЕОЦКП следва също да може да вземе предвид 

степента, до която спазването от страна на ЦК от трета държава, 

който има системно значение, на изискванията, приложими в тази трета 

държава, може да бъде съпоставено със спазването от този ЦК на изискванията 

на Регламент (ЕС) № 648/2012. При извършването на тази оценка ЕОЦКП 

следва да вземе под внимание приетия от Комисията акт за изпълнение, с 

който се определя, че правната и надзорната уредба на третата държава, 

в която е установен ЦК, са еквивалентни на посочените в настоящия 

регламент, както и всички условия, на които може да подлежи 

прилагането на този акт за изпълнение. За да се гарантира 

пропорционалност, при извършването на тази оценка ЕОЦКП следва също 

така да вземе под внимание степента, до която финансовите 

инструменти, чийто клиринг се извършва от този ЦК, са деноминирани 

във валутите на Съюза. Комисията следва да приеме делегиран акт за 

доуточняване на реда и условията за оценка в съпоставителен аспект на 

спазването на изискванията. 

(42) ЕОЦКП следва да разполага с всички необходими правомощия, за да 

упражнява надзор на признатите ЦК от трети държави, за да се гарантира 

непрекъснатото спазване от тяхна страна на изискванията на Регламент (ЕС) 

№ 648/2012. ▌ 
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(43) С цел да се улеснят обменът на информация и сътрудничеството между 

ЕОЦКП, компетентните органи на държавите членки, отговарящи за 

надзора на ЦК, и компетентните органи, отговарящи за надзора на 

субектите, върху които операциите на ЦК от трети държави могат да 

имат въздействие, ЕОЦКП следва да създаде колегия за ЦК от трети 

държави. Членовете на колегията следва също така да могат да поискат 

всеки конкретен въпрос във връзка с ЦК от трети държави да бъде 

обсъден от Надзорния комитет за ЦК. 

(44) С цел да се позволи на ЕОЦКП да изпълнява ефективно задачите си, 

свързани с ЦК от трети държави, ЦК от трети държави следва да 

плащат на ЕОЦКП надзорни такси за извършваните от него надзорни и 

административни функции. Таксите следва да покриват разходите, 

свързани със заявленията за признаване на ЦК от трети държави и 

техния надзор. Комисията следва да доуточни в делегиран акт вида на 

таксите, услугите, за които се дължат такси, размера на таксите и 

начина на тяхното плащане. 
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(45) ЕОЦКП следва да бъде в състояние да провежда разследвания и проверки 

на място на ЦК от ниво 2 и свързани трети страни, на които тези ЦК са 

възложили в качеството им на външни подизпълнители оперативни 

функции, услуги или дейности. Когато е целесъобразно, компетентните 

органи, които отговарят за надзора на клиринговите членове, установени 

в Съюза, следва да бъдат информирани за констатациите на подобни 

разследвания и проверки на място. Когато е целесъобразно за 

извършването на задачите им в областта на паричната политика, 

централните банки, емитиращи финансовите инструменти, чийто 

клиринг е извършен или предстои да се извърши от ЦК, следва да могат да 

поискат участие в подобни проверки на място. 

(46) ЕОЦКП следва да може да налага периодични имуществени санкции с цел да 

принуди ЦК от трети държави да прекратят установеното нарушение, да 

предоставят пълната и вярна информация, изискана от ЕОЦКП, или да 

допуснат провеждането на разследване или проверка на място. 
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(47) ЕОЦКП следва да може да налага глоби на ЦК от ниво 1 и на ЦК от ниво 2, 

ако установи, че умишлено или поради небрежност са нарушили настоящия 

регламент, като са предоставили на ЕОЦКП неточна или подвеждаща 

информация. Освен това ЕОЦКП следва да може да налага глоби на ЦК от 

ниво 2, ако установи, че умишлено или поради небрежност са нарушили 

приложимите към тях допълнителни изисквания на настоящия регламент. 

Когато ЕОЦКП е преценил в съответствие с член 25а, параграф 1, че за 

ЦК от ниво 2, при спазване от негова страна на приложимата правна 

уредба на трета държава, може да се смята, че спазва изискванията, 

посочени в член 25, параграф 2б, буква а) и определени в член 16 и дялове IV 

и V, действията на този ЦК не следва да се смятат за нарушение на 

настоящия регламент, доколкото спазват тези сравними изисквания. 
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(48) Глобите следва да се налагат в зависимост от тежестта на нарушенията. 

Нарушенията следва да бъдат разделени в различни групи, за които да бъдат 

определени съответни глоби. За определяне на глобата за конкретно 

нарушение ЕОЦКП следва да прилага двуетапна методика, състояща се от 

определянето на базов размер, който при необходимост се коригира с 

определени коефициенти. Основният размер на глобата следва да се определя 

при отчитане на годишния оборот на съответния ЦК от трета държава, а 

корекциите следва да се правят чрез увеличаване или намаляване на основния 

размер посредством прилагането на съответните коефициенти по настоящия 

регламент. 

(49) Настоящият регламент следва да определи коефициенти във връзка с 

утежняващите или смекчаващите обстоятелства, за да може ЕОЦКП да 

разполага с необходимите инструменти за определяне на глоба, която е 

пропорционална на тежестта на извършеното от ЦК от трета държава 

нарушение, като се отчитат обстоятелствата, при които то е било извършено. 

(50) Решението за налагане на глоби или периодични финансови санкции следва да 

се основава на независимо разследване. 
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(51) Преди да реши да наложи глоба или периодични финансови санкции, ЕОЦКП 

следва да даде на лицата, по отношение на които е започнало съответно 

производство, възможност да бъдат изслушани, за да се спази тяхното право на 

защита. 

(52) ЕОЦКП следва да се въздържа от налагане на глоби или периодични 

финансови санкции, когато в резултат от наказателно производство съгласно 

националното право има влязла в сила предишна оправдателна или осъдителна 

присъда, основана на същите или на еднакви по същество факти. 

(53) Решенията на ЕОЦКП за налагане на глоби и периодични финансови санкции 

следва да могат да бъдат изпълнявани принудително и принудителното им 

изпълнение следва да се урежда от гражданскопроцесуалните норми, които са 

в сила в държавата, на чиято територия се развива производството. 

Гражданскопроцесуалните норми не следва да включват 

наказателнопроцесуални норми, но биха могли да включват 

административнопроцесуални норми. 
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(54) В случай на нарушение, извършено от ЦК от ниво 2, ЕОЦКП следва да бъде 

оправомощен да прилага набор от надзорни мерки, включително мерки, които 

налагат на ЦК от ниво 2 да прекрати нарушението, ▌ и като крайна мярка — 

да оттегли признаването, ако ЦК от ниво 2 е нарушил тежко или нееднократно 

разпоредбите на настоящия регламент. Надзорните мерки следва да се 

прилагат от ЕОЦКП, като се отчитат естеството и тежестта на нарушението, и 

следва да са съобразени с принципа на пропорционалност. Преди да вземе 

решение за надзорни мерки, ЕОЦКП следва да даде възможност на лицата, 

срещу които има открито производство, да бъдат изслушани, за да се спази 

тяхното право на защита. Когато ЕОЦКП реши да оттегли дадено 

признаване, той следва да ограничи евентуалното нарушаване на 

функционирането на пазара, като определи подходящ период на 

адаптация, който не превишава 2 години. 

(55) Във връзка с утвърждаването от компетентните органи и ЕОЦКП на 

съществени промени в приетите модели и параметри за изчисляване на 

изискванията за допълнително обезпечение на ЦК, вноските му в 

гаранционния фонд, изискванията към него за обезпечение и други механизми 

за контрол на риска, процедурните аспекти и взаимодействието на това 

утвърждаване с решението на колегията следва да се изяснят. 

Предварителното приемане на съществена промяна в моделите или 

параметрите следва да бъде възможно при нужда, особено в случаите, когато 

тяхната бърза промяна е необходима, за да се осигури стабилността на 

управлението на риска от страна на ЦК. 
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(56) Ефективният надзор на ЦК се основава на изграждането на 

компетентности, експертен опит и способности, както и на 

изграждането на отношения на сътрудничество и на обмена между 

институциите. Тъй като всичко това са процеси, които се развиват във 

времето и следват собствена динамика, при проектирането на 

функционална, ефектива и ефикасна система за надзор за ЦК следва да се 

вземе предвид нейното потенциално развитие в дългосрочен план. Поради 

това е вероятно разпределението на областите на компетентност, 

установено в настоящия регламент, да се развива успоредно с развитието 

на ролята и капацитета на ЕОЦКП, подпомаган от Надзорния съвет за 

ЦК. С оглед на разработването на ефикасен и устойчив надзорен подход по 

отношение на ЦК Комисията следва да преразгледа ефективността на 

задачите на ЕОЦКП, по-специално тези на Надзорния съвет за ЦК, за 

насърчаване на съгласувано и последователно прилагане на Регламент (ЕС) 

№ 648/2012 в Съюза и на разпределението на отговорностите между 

институциите и органите на Съюза и на държавите членки. Комисията 

следва също така да докладва за въздействието на регламента върху 

равнопоставените условия на конкуренция при отделните ЦК и да 

изготви оценка на рамката за признаване и надзор на ЦК от трети 

държави. Комисията следва да представи доклада на Европейския 

парламент и на Съвета заедно с всички уместни предложения в срок от 

36 месеца след влизането в сила на настоящия регламент. 
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(57) В съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз Комисията следва да бъде оправомощена да приема актове за 

доуточняване на вида на таксите, услугите, за които се дължат такси, размера 

на таксите и начина на плащането им; за уточняване ▌ на критериите за 

определяне дали ЦК от трета държава има или е вероятно да придобие 

системно значение за финансовата стабилност на Съюза или на една или 

повече от неговите държави членки; за доуточняване на приложимите 

критерии при оценяването от нейна страна на еквивалентността на трети 

държави; за определяне на реда и начина на спазване на някои изисквания от 

ЦК от трети държави; за доуточняване на процедурата за налагане на глоби 

или на периодични финансови санкции, в т.ч. разпоредби относно правото на 

защита, сроковете, събирането на глобите или периодичните финансови 

санкции и давностните срокове за налагането и принудителното изпълнение на 

санкциите или глобите; относно мерки за изменение на приложение IV с цел 

отчитане на настъпили тенденции на финансовите пазари. 

(58) С цел осигуряването на еднакви условия за прилагането на настоящия 

регламент, по-специално във връзка с признаването на ЦК от трети държави и 

с еквивалентността на правната уредба на трети държави, на Комисията следва 

да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. 
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(59) Тъй като целта на настоящия регламент, а именно повишаване на сигурността 

и ефикасността на ЦК чрез определянето на еднообразни изисквания за 

извършването на техните дейности, не може да бъде постигната в достатъчна 

степен от държавите членки и следователно може, поради мащаба и 

въздействието, да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът 

може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в 

член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в посочения член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигането на тези цели. 

(60) Използването на правомощието на ЕОЦКП за признаване на ЦК от трета 

държава като ЦК от ниво 1 или ниво 2 следва да бъде отложено, докато не 

бъдат доуточнени критериите за оценка: i) дали ЦК от трета държава има или е 

вероятно да придобие системно значение за финансовата система на ЕС или на 

една или повече от неговите държави членки; и ii) на съпоставимото 

спазване на изискванията. 

(61) Поради това Регламент (ЕС) ▌№ 648/2012 следва да бъде съответно изменен, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 
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Член 1 

▌ 

Регламент (ЕС) № 648/2012 се изменя, както следва: 

1. В член 6, параграф 2 буква б) се заменя със следното: 

„б) ЦК, лицензирани в съответствие с член 17 или признати в съответствие с 

член 25, и датата съответно на лиценза или признаването с бележка, че 

ЦК са лицензирани или признати за целите на задължението за клиринг“; 

2. В член 15 се добавя следният параграф: 

„3. За да се осигури последователно прилагане на настоящия член, 

ЕОЦКП в сътрудничество с ЕСЦБ разработва проекти на 

регулаторни технически стандарти, в които се уточняват 

условията, при които допълнителните услуги или дейности, до 

които ЦК иска да разшири обхвата на стопанската си дейност, не са 

включени в първоначалното лицензиране и поради това изискват 

удължаване на срока на лиценза в съответствие с параграф 1 и 

процедурата за провеждане на консултация с колегията, установена 

съгласно член 18, относно това дали тези условия са изпълнени или 

не. 
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ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни 

технически стандарти до … [12 месеца след датата на влизане в 

сила на настоящия регламент]. 

На Комисията се делегира правомощието да приема регулаторните 

технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010.“; 

3. В член 17 параграф 3 се заменя със следното: 

„3. В срок от 30 работни дни след получаване на заявлението компетентният 

орган ▌преценява дали заявлението е пълно. Ако заявлението е непълно, 

компетентният орган определя срок, в рамките на който подалият 

заявление ЦК трябва да предостави допълнителна информация. След 

получаването на тази допълнителна информация компетентният орган 

незабавно я предава на ЕОЦКП и на колегията, създадена в съответствие 

с член 18, параграф 1. След като прецени, ▌че дадено заявление е пълно, 

компетентният орган съответно уведомява за това подалия заявлението 

ЦК, членовете на колегията и ЕОЦКП.“; 
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4. Член 18 се изменя, както следва: 

а) параграф 1 се заменя със следното: 

„1. За да бъде улеснено изпълнението на посочените в членове 15, 17, 

30, 31, 32, 35, 49, 51 и 54 задачи, в рамките на 30 календарни дни от 

предоставянето на пълно заявление в съответствие с член 17 

компетентният орган за ЦК създава, управлява и председателства 

колегия. 

▌ 

б) в параграф 2 буква а) се заменя със следното: 

„а) председателя или всеки един от независимите членове на 

Надзорния комитет за ЦК по член 24а, параграф 2, букви а) и 

б);“; 

в) в параграф 2 буква в) се заменя със следното: 

„в) компетентните органи, натоварени с надзора на клиринговите 

членове на ЦК, които са установени в трите държави членки, чиито 

съвкупни вноски в посочения в член 42 гаранционен фонд на ЦК са 

най-големи за даден едногодишен период, в т.ч., когато е 

приложимо — ЕЦБ в рамките на задачите относно 

пруденциалния надзор над кредитните институции в рамките 

на единния надзорен механизъм, които са ѝ зададени по силата 

на Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета21“; 

(1) ▌ 

                                                 
21 Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на 

Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, 
свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 
29.10.2013 г., стр. 63). 
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г) в параграф 2 се вмъква буква ва): 

„ва) компетентните органи на клиринговите членове, различни от 

посочените в буква в), при условие че е получено съгласието на 

компетентния орган за ЦК. Тези компетентни органи 

отправят искане за съгласие от компетентния орган на ЦК да 

участват в колегията, като обосновават искането си на базата 

на своята оценка на въздействието, което финансовите 

затруднения на ЦК могат да окажат върху финансовата 

стабилност на съответната им държава членка. Когато 

компетентният орган за ЦК не уважи искането, 

компетентният орган за ЦК предоставя пълни и изчерпателни 

мотиви в писмена форма.“; 

д) в параграф 2 се добавя следната подточка: 

„i) централните банки, които емитират валути на Съюза, в които 

са деноминирани финансовите инструменти, чийто клиринг е 

извършен или предстои да се извърши от ЦК, различни от 

посочените в буква з), при условие че е налице съгласието на 

компетентния орган за ЦК. Тези емитиращи централни банки 

отправят искане за съгласие от компетентния орган на ЦК да 

участват в колегията, като обосновават искането си на базата 

на своята оценка на въздействието, което финансовите 

затруднения на ЦК могат да окажат върху съответната 

емитирана от тях валута. Когато компетентният орган за ЦК 

не уважи искането, компетентният орган за ЦК предоставя 

пълни и изчерпателни мотиви в писмена форма.“; 
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е) в параграф 2 се добавя следната алинея: 

„Компетентният орган за ЦК публикува на уебсайта си и съобщава 

на ЕОЦКП списъка на членовете на колегията в рамките на 

30 календарни дни след създаването на колегията. Без ненужно 

забавяне списъкът се актуализира от компетентния орган за ЦК 

след настъпването на промяна в състава на колегията. ЕОЦКП 

публикува на уебсайта си без ненужно забавяне списъците на 

членовете на всяка от колегиите, създадени след получаване на 

уведомяването от компетентните органи за ЦК.“; 

ж) в параграф 4 се добавя следната алинея: 

„За да се улесни изпълнението на задачите, възложени на колегиите 

съгласно първа алинея, членовете на колегията, посочени в параграф 

2, имат право да допринасят за определянето на дневния ред на 

заседанията на колегиите, по-специално като добавят точки към 

дневния ред на заседанията“.; 
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з) в параграф 5 втората алинея се заменя със следното: 

„В това споразумение се определят практическите договорености за 

функционирането на колегията, включително подробни правила за: 

i) процедурите на гласуване, посочени в член 19, параграф 3; 

ii) процедурите за определяне на дневния ред на заседанията на 

колегиите; 

iii) честотата на заседанията на колегиите; 

iv) формàта и обхвата на информацията, която трябва да се 

предостави от компетентния орган за ЦК на членовете на 

колегията, особено що се отнася до информацията, която 

трябва да се предостави в съответствие с член 21, параграф 4; 

v) подходящите минимални срокове за оценката на съответната 

документация от членовете на колегията; 

vi) условията и реда за комуникация между членовете на 

колегията; 

В споразумението освен това може да се определят задачите, които 

се възлагат на компетентния орган за ЦК или на друг член на 

колегията.“; 
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и) параграф 6 се заменя със следното: 

„6. За да се осигури последователно и съгласувано функциониране на 

колегиите в целия Съюз, ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕСЦБ, 

изготвя проекти на регулаторни технически стандарти за 

уточняване на условията, при които валутите на Съюза, 

посочени в параграф 2, буква з), се считат за най-подходящи, 

както и техническите детайли на практическите 

договорености, посочени в параграф 5. 

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически 

стандарти на Комисията до … [12 месеца след датата на 

влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. 

На Комисията се делегира правомощието за приемане на 

посочените в първата алинея регулаторни технически 

стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) 

№ 1095/2010.“; 
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5. Член 19 се изменя, както следва: 

а) вмъква се следният параграф: 

„1a. Когато колегията даде становище съгласно настоящия 

регламент, по искане на член на колегията и след приемане с 

мнозинство от членовете на колегията съгласно параграф 3, 

приетото от колегията становище може, в допълнение към 

определянето на това дали ЦК спазва посочените в настоящия 

регламент изисквания, да включва препоръки, насочени към 

преодоляване на слабостите в управлението на риска от страна 

на ЦК и повишаване на неговата устойчивост. 

Когато колегията представи становище, емитираща 

централна банка, която е член на колегията съгласно букви з) и 

и), може да приеме препоръки, отнасящи се до емитираната от 

нея валута.“; 
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б) параграф 3 се заменя със следното: 

„3. Колегията приема становище с мнозинство въз основа на 

обикновено мнозинство от своите членове. 

За колегии, съставени от 12 членове или по-малко, с глас разполагат 

най-много двама членове на колегията от една и съща държава 

членка, като всеки гласуващ член разполага с един глас. За колегии, 

съставени от повече от 12 членове, с глас разполагат най-много 

трима членове от една и съща държава членка, като всеки гласуващ 

член разполага с един глас. 

Когато ЕЦБ е член на колегията по силата на букви ▌в) и з) от 

член 18, параграф 2, тя разполага с два гласа в колегията. 

▌ 

Членовете на колегията, посочени в букви а), ва) и и) от член 18, 

параграф 2, нямат право на глас относно становищата на 

колегията.“; 
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в) добавя се следният параграф: 

„4. Без да се засяга описаната в член 17 процедура компетентният 

орган отчита надлежно становището на колегията, 

постигнато в съответствие с параграф 1, включително всички 

възможни препоръки, насочени към преодоляване на слабостите 

в управлението на риска на ЦК и повишаване на неговата 

устойчивост. Когато компетентният орган за ЦК не е съгласен 

с дадено становище на колегията, включително евентуалните 

съдържащи се там препоръки, насочени към преодоляване на 

слабостите в процедурите за управление на риска от страна на 

ЦК и за повишаване на неговата устойчивост, неговото 

решение съдържа пълна обосновка и обяснение на всяко 

значително отклонение от това становище или препоръки.“; 

6. Член 21 се изменя, както следва: 

а) параграф 1 се заменя със следното: 

„1. Без да се засяга ролята на колегията, компетентните органи, 

посочени в член 22, ▌правят преглед на мерките, стратегиите, 

процесите и механизмите, прилагани от ЦК с цел спазване на 

настоящия регламент, и оценяват рисковете, които включват най-

малко финансовите и операционните рискове, на които ЦК са 

или могат да бъдат изложени.“; 
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б) параграф 3 се заменя със следното: 

„3. Компетентните органи определят честотата и задълбочеността на 

прегледа и на оценката по параграф 1, като отчитат по-специално 

размера, системното значение, характера, мащаба, ▌, сложността на 

дейностите и взаимосвързаността с други инфраструктури на 

финансовия пазар на съответните ЦК. Прегледът и оценката се 

актуализират най-малко веднъж годишно. 

▌ЦК подлежат на проверки на място. По искане на ЕОЦКП, 

компетентните органи могат да поканят персонал на ЕОЦКП 

▌да участва в тези проверки на място. 

Компетентният орган може да изпрати на ЕОЦКП информацията, 

получена от ЦК по време на или във връзка с проверките на 

място.“; 
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в) параграф 6 се заменя със следното: 

„6. До … [12 месеца след влизането в сила на настоящия 

регламент] с цел да се осигури последователност по отношение 

на формàта, честотата и обхвата на прегледа, извършен от 

националните компетентни органи в съответствие с 

настоящия член, ЕОЦКП публикува насоки в съответствие с 

член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 за допълнителното 

уточняване — по начин, който съответства на размера, 

структурата и вътрешната организация на ЦК, и на 

естеството, обхвата и сложността на техните дейности — 

общите процедури и методики за процеса на надзорен преглед и 

оценка, посочени в параграфи 1 и 2 и в първа алинея на 

параграф 3 от настоящия член.“; 
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7. В дял III, глава 3 се вмъква следният член : 

„Член 23а 

Сътрудничество в областта на надзора между компетентните органи и 

ЕОЦКП по отношение на лицензирани ЦК 

1. ЕОЦКП изпълнява координираща роля между компетентните 

органи и между колегиите с оглед изграждането на обща надзорна 

култура и последователни надзорни практики, гарантирайки единни 

процедури и последователни подходи и увеличавайки 

последователността при резултатите от надзора, особено що се 

отнася до надзорни области, които имат трансгранично измерение 

или евентуално трансгранично въздействие. 

2. Компетентните ▌ органи представят своите проекти за решения на 

ЕОЦКП, преди да приемат даден акт или мярка съгласно членове 7, 8, 

14, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 и 54. 

▌ 

▌Освен това компетентните органи могат да представят проекти за 

решения на ЕОЦКП, преди да приемат всеки друг акт или мярка в 

съответствие със задълженията си съгласно член 22, параграф 1. 

▌ 
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3. В рамките на 20 работни дни от получаването на проекта за 

решение, представен в съответствие с параграф 2 във връзка с 

конкретен член, ЕОЦКП предоставя на компетентния орган 

становище по този проект за решение, ако това е необходимо с цел 

насърчаване на съгласувано и последователно прилагане на посочения 

член. 

Когато проектът за решение, представен на ЕОЦКП в 

съответствие с параграф 2, показва липса на сближаване или 

съгласуваност при прилагането на настоящия регламент, ЕОЦКП 

представя насоки или препоръки за насърчаване на необходимата 

последователност или съгласуваност при прилагането на настоящия 

регламент съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

4. Когато ЕОЦКП приема становище в съответствие с параграф 3, 

компетентният орган надлежно го взема предвид и информира 

ЕОЦКП за всяко последващо действие или бездействие във връзка с 

него. Когато компетентният орган не е съгласен с дадено становище 

на ЕОЦКП, той предоставя коментари на ЕОЦКП за всяко 

съществено отклонение от това становище.“; 
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8. Член 24 се заменя със следното: 

„Член 24 

Извънредни ситуации 

Компетентният орган за ЦК или всеки друг съответен орган информира без 

ненужно забавяне ЕОЦКП, колегията, съответните членове на ЕСЦБ и други 

имащи отношение органи за възникването на свързани с ЦК извънредни 

ситуации, включително събития на финансовите пазари, които биха могли да 

повлияят отрицателно върху пазарната ликвидност, провеждането на 

паричната политика, гладкото функциониране на платежните системи и 

стабилността на финансовата система във всяка държава членка, в която е 

установен ЦК или някой от неговите клирингови членове.“; 
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9. Вмъква се следната глава: 

„ГЛАВА 3А 

Надзорен комитет за ЦК 

Член 24а 

Надзорен комитет за ЦК 

1. ЕОЦКП създава постоянен вътрешен комитет съгласно член 41 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010 с цел изготвяне на проекти за решения, 

които да бъдат приемани от Съвета на надзорниците, и изпълнение 

на задачите, посочени в параграфи 5 и 7 (Надзорен комитет за ЦК). 

2. Надзорният комитет за ЦК се състои от: 

а) председател с право на глас; 

б) двама независими членове с право на глас; 
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в) компетентните органи на държавите членки, посочени в 

член 22 от настоящия регламент, които имат лицензиран ЦК и 

право на глас; когато дадена държава членка е определила 

няколко компетентни органа, всеки от определените 

компетентни органи на тази държава членка може да реши да 

назначи по един представител за целите на участието съгласно 

настоящата точка, но за процедурите на гласуване, посочени в 

член 24в, представителите на съответната държава членка се 

считат за един член с право на глас; 

г) когато Надзорният комитет за ЦК се свиква: 

i) във връзка с ЦК от трети държави, по отношение на 

изготвянето на всички решения, свързани с членовете, 

посочени в параграф 7 относно ЦК от ниво 2, и в член 25, 

параграф 2а, за които се свиква Надзорният комитет за 

ЦК, емитиращите централни банки, посочени в член 25, 

параграф 3, буква е), които са поискали членство в 

Надзорния комитет за ЦК и които нямат право на глас; 



 

 150 

 

ii) във връзка с ЦК, лицензирани в съответствие с член 14, в 

контекста на дискусиите, свързани с параграф 5, буква б) и 

буква в), подточка iv), централните банки, които 

емитират валутите на Съюза, в които са деноминирани 

финансовите инструменти, чийто клиринг е извършен от 

лицензирани ЦК, които са поискали членство в Надзорния 

комитет за ЦК и които нямат право на глас. 

Членството за целите на подточки i) и ii) се предоставя 

автоматично след еднократно подаване на писмено искане до 

председателя. 

Председателят може да покани като наблюдатели на 

заседанията на Надзорния комитет за ЦК, когато това е 

целесъобразно и необходимо, членове на колегиите, посочени в 

член 18. 

Заседанията на Надзорния комитет за ЦК се свикват от 

неговия председател по негова собствена инициатива или по 

искане на някой от членовете на комитета с право на глас. 

Надзорният комитет за ЦК заседава най-малко пет пъти 

годишно. 
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3. Председателят и независимите членове на Надзорния комитет за 

ЦК са независими специалисти на пълно работно време. Те се 

назначават от Съвета на надзорниците въз основа на своите 

качества, умения, познания в областта на клиринга, операциите след 

сключване на сделка, пруденциалния надзор и финансовите аспекти, 

както и на опита си във връзка с надзора и регулирането на ЦК, след 

открита процедура за подбор. 

Преди назначаването и до един месец след подбора, извършван от 

Съвета на надзорниците, който ще представи на Европейския 

парламент своя списък на подбраните кандидати, при зачитане на 

балансираното представителство на двата пола, Европейският 

парламент, след като изслуша избраните лица, одобрява или 

отхвърля кандидатурите им. 

Ако председателят или някой от независимите членове вече не 

отговаря на условията, изисквани за изпълнението на неговите 

задължения, или бъде признат за виновен за извършването на 

сериозно нарушение, Съветът може, по предложение на Комисията, 

одобрено от Европейския парламент, да приеме решение за 

изпълнение за отстраняването на това лице от длъжност. Съветът 

приема решението с квалифицирано мнозинство. 
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Европейският парламент или Съветът могат да уведомят 

Комисията, че считат условията за отстраняване от длъжност на 

председателя или на някой от независимите членове на Надзорния 

комитет за ЦК за изпълнени, на което Комисията дава отговор. 

Продължителността на мандата на председателя и на 

независимите членове на Надзорния комитет за ЦК е пет години с 

възможност за еднократно подновяване. 

4. Председателят и независимите членове на Надзорния комитет за 

ЦК не заемат никакви длъжности на равнището на Съюза, на 

национално или на международно равнище. Те действат независимо 

и обективно единствено в интерес на Съюза като цяло, като нямат 

право да искат, нито да приемат указания от институциите или 

органите на Съюза, от правителства на държави членки или от 

други публични органи или частни организации. 

Нито държавите членки, институциите или органите на Съюза, 

нито друг публичен орган или частна организация се опитват да 

въздействат върху председателя и независимите членове на 

Надзорния комитет за ЦК при изпълнението на задачите им. 
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В съответствие с Правилника за длъжностните лица, посочен в 

член 68 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, след като напуснат 

заеманите длъжности, председателят и независимите членове на 

Надзорния комитет за ЦК продължават да бъдат обвързани от 

задължението да действат почтено и предпазливо по отношение на 

приемането на определени назначения или придобивки. 

5. Във връзка с ЦК, които са лицензирани или кандидатстват за 

лицензиране в съответствие с член 14, за целите на член 23а, 

параграф 1 Надзорният комитет за ЦК изготвя решения и изпълнява 

задачите, възложени на ЕОЦКП в член 23а, параграф 2 и в следните 

букви: 

а) поне веднъж годишно провежда сравнителен анализ на 

надзорните дейности на всички компетентни органи във връзка 

с разрешението и надзора на ЦК съгласно член 30 от Регламент 

(ЕС) № 1095/2010; 

б) поне веднъж годишно инициира и координира оценки за целия 

Съюз относно устойчивостта на ЦК на неблагоприятни 

пазарни тенденции съгласно член 32, параграф 2 от Регламент 

(ЕС) № 1095/2010; 
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в) насърчава редовния обмен и дискусии между компетентните 

органи, определени в съответствие с член 22, параграф 1 

относно: 

i) съответните надзорни дейности и решения, които са 

приети от компетентните органи, посочени в член 22, при 

изпълнението на задълженията им в съответствие с 

настоящия регламент във връзка с лицензирането и 

надзора на ЦК, установени на тяхна територия; 

ii) проектите за решения, представени на ЕОЦКП от даден 

компетентен орган в съответствие с член 23а, параграф 2, 

първа алинея; 

iii) проектите за решения, представени на ЕОЦКП от даден 

компетентен орган на доброволна основа в съответствие с 

член 23а, параграф 2, втора алинея; 

iv) съответното развитие на пазара, включително ситуации 

или събития, които имат въздействие или могат да имат 

въздействие върху пруденциалната или финансовата 

стабилност или устойчивостта на ЦК, лицензирани в 

съответствие с член 14, или техните клирингови членове; 
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г) уведомява се и обсъжда всички становища и препоръки, приети 

от колегии съгласно член 19, с цел да допринесе за 

последователното и съгласувано функциониране на колегиите и 

насърчаване на съгласуваността между тях при прилагането на 

настоящия регламент. 

За целите на първа алинея, букви а)—г), компетентните органи 

предоставят на ЕОЦКП цялата съответна информация и 

документация без ненужно забавяне. 

Когато дейностите, посочени в букви а) и б), или обменът, посочен в 

букви в) и г) от първа алинея, показват липса на сближаване и 

последователност при прилагането на настоящия регламент, 

ЕОЦКП публикува необходимите насоки или препоръки съгласно 

член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 или становища съгласно 

член 29 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. Когато оценка по първа 

алинея, буква б) разкрие недостатъци по отношение на 

устойчивостта на един или повече ЦК, ЕОЦКП издава необходимите 

препоръки съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 
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6. Освен това Надзорният комитет за ЦК може: 

а) въз основа на дейностите си в съответствие с параграф 5, 

букви а), б), в) и г) — да поиска Съветът на надзорниците да 

разгледа дали приемането от ЕОЦКП на насоките, 

препоръките и становищата е необходимо за преодоляването 

на несъответствията при прилагането на настоящия 

регламент между компетентните органи и колегиите. 

Съветът на надзорниците надлежно разглежда подобни 

искания и предоставя подходящ отговор; 

б) да представя на Съвета на надзорниците становища относно 

решенията, които трябва да бъдат взети в съответствие с 

член 44 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, с изключение на 

решенията, посочени в членове 17 и 19 от този регламент, 

свързани със задачите, възложени на компетентните органи по 

член 22 от Регламент (ЕС) № 648/2012. 
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7. Във връзка с ЦК от трети държави Надзорният комитет за ЦК 

изготвя проекти за решения, които трябва да бъдат взети от 

Съвета на надзорниците, и изпълнява задачите, възложени на 

ЕОЦКП в членове 25, 25a, 25б, 25в, 25г, 25д, 25е, 25ж, 25з, 25и, 25й, 

25м, 25н и член 85, параграф 6. 

8. Надзорният комитет за ЦК, във връзка с ЦК от трети държави, 

обменя с колегията за ЦК от трети държави дневните редове на 

заседанията си преди тяхното провеждане, протоколите от 

заседанията, цялостните проекти за решения, които представя на 

Съвета на надзорниците, както и окончателните решения, приети 

от Съвета на надзорниците. 

9. Надзорният комитет за ЦК се подпомага от специализиран персонал 

на ЕОЦКП, притежаващ достатъчно знания, умения и опит, с цел 

да: 

а) подготвя заседанията на Надзорния комитет на ЦК; 

б) изготвя анализите, необходими за изпълнение на задачите на 

Надзорния комитет на ЦК; 

в) подпомага Надзорния комитет на ЦК към ЕОЦКП по 

отношение на международното сътрудничество на 

административно равнище. 

10. За целите на настоящия регламент ЕОЦКП гарантира 

структурното обособяване на Надзорния комитет на ЦК от другите 

функции, посочени в Регламент (ЕС) № 1095/2010. 
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Член 24б 

Консултация с емитиращата централна банка 

1. По отношение на решенията, които трябва да бъдат взети съгласно 

членове 41, 44, 46, 50 и 54 във връзка с ЦК от ниво 2, Надзорният 

комитет за ЦК провежда консултации с емитиращите централни 

банки, посочени в член 25, параграф 3, буква е). Всяка емитираща 

централна банка може да предостави отговор. Отговорите се 

получават в срок от 10 работни дни от изпращането на проекта за 

решение. В спешни случаи посоченият по-горе срок е не по-дълъг от 

24 часа. Когато емитираща централна банка предложи изменения 

или отправи възражения срещу проекти за решения съгласно 

членове 41, 44, 46, 50 и 54, тя представя пълна и подробна писмена 

обосновка. Когато периодът на консултации приключи, Надзорният 

комитет за ЦК надлежно разглежда измененията, предложени от 

емитиращите централни банки. 

2. Когато Надзорният комитет за ЦК не отрази в проекта си за 

решение измененията, предложени от емитираща централна банка, 

Надзорният комитет за ЦК информира писмено тази емитираща 

централна банка, като дава пълна обосновка защо не взема предвид 

измененията, предложени от емитиращата централна банка, както 

и пояснения за отклоненията от тези изменения. Надзорният 

комитет за ЦК представя на Съвета на надзорниците измененията, 

предложени от емитиращите централни банки, и своите пояснения 

защо не ги взема предвид заедно с проекта си за решение. 
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3. По отношение на решенията, които трябва да бъдат взети съгласно 

член 25, параграф 2в, и член 85, параграф 6, Надзорният комитет за 

ЦК се стреми да получи съгласието на емитиращите централни 

банки, посочени в член 25, параграф 3, буква е), по въпроси, които се 

отнасят до валутата, която те емитират. Смята се, че е получено 

съгласието на всички емитиращи централни банки, освен ако дадена 

емитираща централна банка не предложи изменения или отправи 

възражения в рамките на 10 работни дни след предаването на 

проекта за решение. Ако емитиращата централна банка предложи 

изменения или отправи възражения срещу даден проект за решение, 

тя представя пълна и подробна писмена обосновка. Когато 

емитираща централна банка предлага изменения по отношение на 

въпросите, свързани с емитираната от нея валута, Надзорният 

комитет за ЦК може да представи на Съвета на надзорниците само 

изменения проект за решение във връзка с тези въпроси. Когато 

емитираща централна банка отправя възражения по отношение на 

въпросите, свързани с емитираната от нея валута, Надзорният 

комитет за ЦК включва тези въпроси в проекта за решение, което 

представя на Съвета на надзорниците за приемане. 
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Член 24в 

Вземане на решения от Надзорния комитет за ЦК 

Надзорният комитет за ЦК приема решенията си с обикновено 

мнозинство от членовете си. В случай на равен брой гласове 

председателят разполага с решаващ глас. 

Член 24г 

Вземане на решения от Съвета на надзорниците 

Когато Надзорният комитет за ЦК представя на Съвета на 

надзорниците проекти за решения съгласно член 25, параграфи 2, 2а, 2б, 2в 

и 5, член 25м, член 85, параграф 6, член 89, параграф 3б, и в допълнение 

само за ЦК от ниво 2 — в съответствие с членове 41, 44, 46, 50 и 54, 

Съветът на надзорниците взема решение в съответствие с член 44 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010 в рамките на 10 работни дни. 

Когато Надзорният комитет за ЦК представя на Съвета на 

надзорниците проекти за решения съгласно членове, различни от 

посочените в първа алинея, Съветът на надзорниците взема решение по 

тези проекти за решения в съответствие с член 44 от Регламент (ЕС) 

№ 1095/2010 в рамките на 3 работни дни. 
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Член 24д 

Отчетност 

1. Европейският парламент или Съветът могат да приканят 

председателя и независимите членове на Надзорния комитет за ЦК 

да направят изявление, като изцяло зачитат независимостта им. 

При всяко такова искане те правят изявление пред Европейския 

парламент и отговорят на всички въпроси, зададени от неговите 

членове. 

2. При поискване и най-малко 15 дни преди да направят изявлението, 

посочено в параграф 1, председателят и независимите членове на 

Надзорния комитет за ЦК представят на Европейския парламент и 

на Съвета писмен доклад за основните дейности на Надзорния 

комитет за ЦК. 

3. Председателят и независимите членове докладват цялата 

съответна информация, поискана от Европейския парламент в 

конкретни случаи и при спазване на нейната поверителност. Този 

доклад не обхваща поверителната информация на отделните ЦК.“; 
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10. Член 25 се изменя, както следва: 

а) параграф 1 се заменя със следното: 

„1. ЦК, който е установен в трета държава, може да предоставя 

клирингови услуги на клирингови членове или места за търговия, 

установени в Съюза, само когато този ЦК е признат от 

ЕОЦКП.“; 

б) в параграф 2 се добавя следната буква: 

„д) не се счита, че ЦК има ▌или ▌има вероятност да придобие 

системно значение ▌в съответствие с параграф 2а и следователно е 

ЦК от ниво 1.“; 
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в) вмъкват се следните параграфи: 

„2а. ЕОЦКП определя, след като проведе консултация с ЕССР и 

емитиращите централни банки, посочени в параграф 3, буква е), 

дали даден ЦК има или е вероятно да придобие системно значение 

за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от 

неговите държави членки ▌, като взема предвид всеки от следните 

критерии: 

а) естеството, размера и сложността на стопанската дейност 

на ЦК в Съюза и извън него, доколкото дейността му може 

да има системно въздействие върху Съюза или върху една 

или повече от неговите държави членки, включително: i) 

стойността на сделките, чийто клиринг е извършен от 

съответния ЦК, като общо изражение и във всяка валута на 

Съюза, или агрегираната експозиция на извършващия клиринг 

ЦК към неговите клирингови членове и, доколкото има 

такава информация, техните клиенти и непреки клиенти, 

установени в Съюза, в т.ч. когато някое от тези лица е 

определено от държавите членки като принадлежащо към 

категорията на другите системно значими институции 

(Д-СЗИ) съгласно член 131, параграф 3 от Директива 

2013/36/ЕС, и; ii) рисковия профил на ЦК по отношение на, 

наред с другото, правните, операционните и бизнес 

рискове; 
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б) въздействието, което изпадането на ЦК в несъстоятелност или 

в сериозно затруднение, би оказало върху: i) финансовите 

пазари, включително ликвидността на обслужваните 

пазари; ii) финансовите институции; iii) финансовата система 

като цяло; или iv) върху финансовата стабилност на Съюза 

или на една или повече от неговите държави членки; 

в) структурата на участието на клиринговите членове на ЦК, 

включително, доколкото има такава информация, 

структурата на мрежата от установени в Съюза 

клиенти и непреки клиенти на неговите клирингови 

членове; 

г) степента, до която алтернативните клирингови услуги, 

предоставяни от други ЦК, съществуват във финансови 

инструменти, деноминирани във валути на Съюза за 

клиринговите членове, и доколкото има такава 

информация, техните клиенти и непреки клиенти, 

установени в Съюза; 

д) отношенията, взаимната обвързаност или други 

взаимодействия на ЦК с други инфраструктури на 

финансовите пазари, други финансови институции и 

финансовата система като цяло, доколкото е вероятно това 

да засегне финансовата стабилност на Съюза или на една 

от неговите държави членки. 

В срок от … [12 месеца от влизането в сила на настоящия 

регламент] Комисията приема в съответствие с член 82 делегиран 

акт за доуточняване на критериите по първа алинея. 
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Без да се засягат резултатите от процеса на признаване, 

ЕОЦКП, след извършване на оценката, посочена в първа алинея, 

информира подалия заявление ЦК дали той се счита за ЦК от 

ниво 1 в рамките на 30 работни дни след като бъде определено, 

че заявлението на ЦК е пълно в съответствие с параграф 4, 

първа алинея. 

2б. Когато в съответствие с параграф 2а ЕОЦКП определи, че даден ЦК 

има или е вероятно да придобие системно значение (ЦК от ниво 2), 

той признава, че даденият ЦК предоставя определени клирингови 

услуги или дейности само ако, в допълнение към условията по 

член 25, параграф 2, букви а), б), в) и г), са изпълнени следните 

условия: 

а) към момента на признаване и непрекъснато след това ЦК 

спазва изискванията в член 16 и в дялове IV и V. По 

отношение на спазването от страна на ЦК на членове 41, 

44, 46, 50 и 54, ЕОЦКП провежда консултации с 

емитиращите централни банки, посочени в параграф 3, 

буква е), в съответствие с процедурата, посочена в 

член 24б, параграф 1, втора алинея. В съответствие с 

член 25а, параграф 2 ЕОЦКП взема под внимание доколко 

съблюдаването от страна на ЦК е удовлетворено чрез 

съблюдаването от негова страна на сравнимите изисквания, 

приложими в съответната трета държава; 
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б) емитиращите централни банки, посочени в параграф 3, 

буква е), са предоставили на ЕОЦКП писмено 

потвърждение в рамките на 30 работни дни след като 

бъде определено дали ЦК от трета държава не е ЦК от 

ниво 1 в съответствие с член 25, параграф 2а, трета 

алинея или вследствие на прегледа в съответствие с 

параграф 5, че ЦК спазва следните изисквания, които тези 

емитиращи централни банки може да са наложили при 

изпълнението на задачите си в областта на паричната 

политика: 

i) да представи всяка информация, която 

емитиращата централна банка може да изиска след 

представянето на мотивирано искане, когато тази 

информация не е получена по друг начин от ЕОЦКП; 

ii) надлежно и изцяло да си сътрудничи с емитиращата 

централна банка в контекста на оценката на 

устойчивостта на ЦК на неблагоприятна пазарна 

конюнктура, извършена в съответствие с член 25б, 

параграф 3; 

iii) да открие или да уведоми за намерението си да 

открие, в съответствие с приложимите критерии и 

изисквания, сметка за овърнайт депозит към 

емитиращата централна банка; 
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iv) да спазва изискванията, които се прилагат в 

извънредни ситуации от емитиращите централни 

банки в рамките на компетентността им да 

преодоляват временни системни ликвидни рискове, 

които засягат провеждането на паричната 

политика или гладкото функциониране на 

платежните системи, и които са свързани с 

контрола на ликвидния риск, изискванията за 

допълнително обезпечение, механизмите за 

обезпечение, сетълмент или за оперативна 

съвместимост. 

Изискванията по подточка iv) гарантират ефикасността, 

стабилността и устойчивостта на ЦК и са приведени в 

съответствие с изискванията, посочени в член 16 и в 

Дялове IV и V от настоящия регламент. 

Прилагането на изискванията по подточка iv) е условие за 

признаването за определен срок до максимум 6 месеца. 

Когато в края на този период емитиращата централна 

банка смята, че ситуацията продължава да е извънредна, 

прилагането на изискванията за целите на признаването 

може да бъде удължено еднократно за допълнителен 

период, който не превишава 6 месеца. 
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Преди налагането или удължаването на изискванията по 

подточка iv) емитиращата централна банка информира 

ЕОЦКП, другите емитиращи централни банки, посочени в 

параграф 3, буква е), както и членовете на колегията на 

ЕОЦКП за ЦК от трети държави, и им предоставя 

обяснение относно въздействието на изискванията, които 

тя възнамерява да наложи  по отношение на 

ефикасността, стабилността и устойчивостта на ЦК, 

както и обосновка на това защо изискванията са 

необходими и пропорционални за гарантиране на 

провеждането на паричната политика или гладкото 

функциониране на платежните системи по отношение на 

валутата, която тя емитира. ЕОЦКП представя на 

емитиращата централна банка становище в рамките на 

10 работни дни от представянето на проекта за изискване 

или проекта за удължаване. В спешни случаи посоченият 

по-горе срок е не по-дълъг от 24 часа. В становището си 

ЕОЦКП разглежда по-специално въздействието на 

наложените изисквания по отношение на ефикасността, 

стабилността и устойчивостта на ЦК. Другите 

емитиращи централни банки, посочени в параграф 3, 

буква е), могат да представят становище в същия срок. 

Когато периодът на консултации приключи, 

емитиращата централна банка надлежно разглежда 

измененията, предложени в становищата на ЕОЦКП или 

на емитиращите централни банки, посочени в параграф 3, 

буква е). Емитиращата централна банка също така 

информира Европейския парламент и Съвета, преди да 

разшири прилагането на изискванията по подточка iv). 
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Емитиращата централна банка непрекъснато си 

сътрудничи и обменя информация с ЕОЦКП и другите 

емитиращи централни банки, посочени в параграф 3, 

буква е), относно изискванията по подточка iv), по-

специално относно оценката на системните ликвидни 

рискове и въздействието от наложените изисквания върху 

ефикасността, стабилността и устойчивостта на ЦК. 

Когато емитираща централна банка налага някое от 

изискванията, посочени в първа алинея, буква б), след като 

ЦК от ниво 2 е бил признат, изпълнението на всяко 

подобно изискване се счита за условие за признаването и 

емитиращите централни банки предоставят на ЕОЦКП 

писмено потвърждение, в рамките на 90 работни дни, че 

ЦК спазва изискването. 

Ако емитираща централна банка не потвърди писмено на 

ЕОЦКП в рамките на посочения срок, ЕОЦКП може да 

счита това изискване за изпълнено; 
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в) ЦК е предоставил на ЕОЦКП писмена декларация, подписана 

от юридическия му представител, в която заявява 

безусловното си съгласие ▌: 

i) в срок от три работни дни след връчването на искане 

от ЕОЦКП да предостави цялата съхранявана от 

съответния ЦК към момента на връчването на 

искането документация, записи, информация и данни; и 

ii) да осигури достъп на ЕОЦКП до служебните си 

помещения, както и мотивирано правно становище от 

независим правен експерт, в което се потвърждава, че 

изразеното съгласие е валидно и изпълнимо съгласно 

съответното приложимо право; 

г) ЦК е приложил всички необходими мерки и е установил 

всички необходими процедури за осигуряване на ефективното 

спазване на изискванията, предвидени в букви а) и в); 

д) Комисията не е приела акт за изпълнение в съответствие с 

параграф 2в. 



 

 171 

 

2в. ЕОЦКП, след провеждане на консултация с ЕССР и в съгласие с 

▌ емитиращите централни банки, посочени в параграф 3, буква е), 

в съответствие с член 24б, параграф 3 и пропорционално на 

степента на системно значение на ЦК в съответствие с параграф 2а, 

може, въз основа на напълно обоснована оценка, да заключи, че 

ЦК или някои от неговите клирингови услуги са от такова 

системно значение, че ЦК не следва да бъде признат да 

предоставя определени клирингови услуги или дейности. 

Съгласието на дадена емитираща централна банка се отнася 

само до емитираната от нея валута, а не до посочената в 

следващата алинея препоръка като цяло. Освен това в 

оценката си ЕОЦКП: 

а) пояснява, че спазването на условията, посочени в 

параграф 2б, няма да е достатъчно за преодоляване на риска 

по отношение на финансовата стабилност за Съюза или за 

една или няколко от неговите държави членки ▌; 

б) описва характеристиките на клиринговите услуги, 

предоставяни от ЦК, включително изискванията по 

отношение на ликвидността и физическия сетълмент, 

свързани с предоставянето на тези услуги; 
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в) предоставя количествена техническа оценка на разходите 

и ползите и последиците от решение за непризнаване на 

ЦК да предоставя определени клирингови услуги или 

дейности, като се отчита: 

i) наличието на потенциални алтернативни 

заместители за предоставянето на съответните 

клирингови услуги в съответните валути за 

клиринговите членове, и доколкото има такава 

информация, техните клиенти и непреки клиенти, 

установени в Съюза; 

ii) евентуалните последици от включването на 

действащите договори, държани от ЦК, в обхвата на 

акта за изпълнение; 

Въз основа на оценката ЕОЦКП препоръчва на Комисията да 

приеме акт за изпълнение, с който се потвърждава, че ЦК не следва 

да бъде признат да предоставя определени клирингови услуги или 

дейности. 

Комисията разполага с най-малко 30 работни дни, за да извърши 

оценка на препоръката на ЕОЦКП. 
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След представянето на препоръката, посочена във втора алинея, 

Комисията може, като последна мярка, да приеме акт за 

изпълнение, в който се посочва: 

а) че вследствие на периода на адаптация, определен от 

Комисията в съответствие с буква б), някои или всички 

клирингови услуги на посочения ЦК от трета държава 

могат да бъдат предоставени от този ЦК на 

клиринговите членове и местата на търговия, установени 

в Съюза, единствено след като той получи разрешение за 

това в съответствие с член 14. 

б) подходящ период на адаптация за ЦК, неговите клирингови 

членове и техните клиенти. Периодът на адаптация не 

надхвърля 2 години и може да бъде удължен само веднъж с 

още 6 месеца, когато все още са налице основания за 

осигуряване на период на адаптация; 

в) условията, при които този ЦК може да продължи да 

предоставя определени клирингови услуги или дейности 

през периода на адаптация, посочен в буква б); 

г) всички мерки, които се предприемат през периода на 

адаптация, за да се ограничат евентуалните разходи на 

клиринговите членове и техните клиенти, в частност на 

тези от тях, които са установени в Съюза. 
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Когато уточнява услугите и периода на адаптация, посочен в 

трета алинея, букви а) и б), Комисията разглежда: 

а) характеристиките на услугите, предлагани от ЦК, и 

тяхната заменяемост; 

б) дали и до каква степен трансакциите, които предстои да 

преминат клиринг, са включени в обхвата на акта за 

изпълнение, като се отчитат правните и икономическите 

последици на това включване; 

в) възможните последици по отношение на разходите за 

клиринговите членове и, доколкото има такава 

информация, техните клиенти, по-специално тези от 

тях, които са установени в Съюза. 

Актът за изпълнение се приема в съответствие с процедурата 

по разглеждане, посочена в член 86, параграф 2.“; 
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г) параграф 3 се изменя, както следва: 

i) уводната част се заменя със следното: 

„3. При оценяване на това дали условията, посочени в 

параграф 2, букви а), б), в) и г), са изпълнени, ЕОЦКП се 

консултира със:“; 

ii) буква е) се заменя със следното: 

„е) централните банки, които емитират всички валути на 

Съюза, в които са деноминирани финансовите 

инструменти, чийто клиринг е извършен или предстои да 

се извърши от съответния ЦК.“; 

д) в параграф 4 втора, трета и четвърта алинея се заменят със 

следното: 

„Подалият заявление ЦК предоставя на ЕОЦКП цялата 

информация, необходима за целите на признаването. В срок от 

30 работни дни след получаването ЕОЦКП преценява дали 

заявлението е пълно. Ако заявлението е непълно, ЕОЦКП определя 

срок, в рамките на който подалият заявление ЦК трябва да 

предостави допълнителна информация. ЕОЦКП предава незабавно 

цялата получена информация от подалия заявление ЦК до колегията 

на ЕОЦКП за ЦК от трети държави. 
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Решението за признаване се основава на условията, посочени в 

параграф 2 за ЦК от ниво 1 и в параграф 2, букви а), б), в) и г) и 

параграф 2б за ЦК от ниво 2. То не зависи от никакви оценки, които 

служат за основа на решението относно еквивалентността, 

посочено в член 13, параграф 3. 

В рамките на 180 работни дни след като бъде определено, че 

заявлението е пълно в съответствие с първа алинея, ЕОЦКП 

изпраща писмено и напълно обосновано уведомление до подалия 

заявление ЦК относно предоставянето или отказа за признаване.“; 

е) в параграф 4 шеста алинея се заменя със следното: 

„ЕОЦКП публикува на своя уебсайт списък с ЦК, признати в 

съответствие с настоящия регламент, като посочва тяхната 

класификация като ЦК от ниво 1 или от ниво 2.“; 
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ж) параграф 5 се заменя със следното: 

„5. След консултация с органите и субектите по параграф 3 ЕОЦКП 

прави преглед на признаването на даден ЦК, установен в трета 

държава, както следва: 

а) когато този ЦК възнамерява да разшири или ограничи 

обхвата на своите дейности и услуги в Съюза, като в такъв 

случай той информира ЕОЦКП, представяйки цялата 

необходима информация; и 

б) при всички случаи на всеки пет години. 

Прегледът се извършва в съответствие с параграфи 2, 2а, 2б, 2в, 3 и 

4. 

Когато след прегледа по първа алинея ЕОЦКП определи, че ЦК 

от трета държава, който е бил класифициран като ЦК от 

ниво 1, следва да бъде класифициран като ЦК от ниво 2, ЕОЦКП 

определя подходящ период на адаптация, който не надвишава 

18 месеца и в рамките на който ЦК трябва да изпълни 

изискванията, посочени в параграф 2б. ЕОЦКП може да удължи 

този период на адаптация с още 6 месеца въз основа на 

мотивирано искане от страна на ЦК или на компетентния 

орган, отговорен за надзора на клиринговите членове, когато 

такова удължаване е обосновано поради изключителни 

обстоятелства и последици за клиринговите членове, 

установени в Съюза.“; 
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з) параграф 6 се заменя със следното: 

„6. Съгласно член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията приема 

акт за изпълнение, с който да определи, че: 

а) правната и надзорната уредба на дадена трета държава 

гарантират непрекъснатото спазване от лицензираните в тази 

трета държава ЦК на правно обвързващи изисквания, които са 

еквивалентни на изискванията, установени в дял IV от 

настоящия регламент; 

б) в тази трета държава тези ЦК са непрекъснато обект на 

ефективен надзор и правоприлагане; 

в) правната уредба на тази трета държава предвижда ефективна 

еквивалентна система за признаването на ЦК, лицензирани по 

правния режим на трета държава; 

Комисията може да обвърже прилагането на акта за изпълнение по 

първа алинея с ефективното и непрекъснато спазване от третата 

държава на всички посочени в него изисквания, както и с 

възможността ЕОЦКП да упражнява ефективно своите 

отговорности във връзка с признатите съгласно параграфи 2 и 2б 

ЦК от трети държави или във връзка с наблюдаването по 

параграф 6б, в т.ч. чрез договаряне и прилагане на споразуменията 

за сътрудничество по параграф 7.“; 
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i) вмъкват се следните параграфи: 

„6а. В съответствие с член 82 Комисията може да приеме делегиран акт, 

с който да доуточни критериите по параграф 6, букви а), б) и в). 

6б. ЕОЦКП следи промените в нормативната и надзорната уредба в 

третите държави, за които по силата на параграф 6 са били приети 

актове за изпълнение. 

Ако ЕОЦКП установи, че дадена промяна в нормативната или 

надзорната уредба в тези трети държави може да окаже въздействие 

върху финансовата стабилност на Съюза или на една ▌ от неговите 

държави членки, той незабавно уведомява за това Европейския 

парламент, Съвета, Комисията ▌ и членовете на колегията на 

ЕОЦКП за ЦК от трети държави, посочена в член 25ба. 

Цялата информация в този смисъл се третира като 

поверителна. 

Всяка година ЕОЦКП представя на Комисията и на членовете на 

колегията на ЕОЦКП за ЦК от трети държави, посочена в 

член 25ба, поверителен доклад за посочените в първа алинея 

промени в нормативната и надзорната уредба в третите държави.“; 
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й) ▌параграф 7 се изменя, както следва: 

i) уводното изречение се заменя със следното: 

„7. ЕОЦКП сключва ефективни споразумения за сътрудничество 

със съответните компетентни органи на трети държави, чиито 

правна и надзорна уредба са признати за еквивалентни на 

настоящия регламент в съответствие с параграф 6. С тези 

споразумения се определя(т) най-малко:“; 

ii) буква а) се заменя със следното ▌: 

„а) механизмът за обмена на информация между ЕОЦКП, 

емитиращите централни банки, посочени в параграф 3, 

буква е), и компетентните органи на съответните трети 

държави, включително достъп до всяка информация, 

изисквана от ЕОЦКП по отношение на ЦК, лицензирани в 

трети държави, например значителни промени в 

моделите и параметрите на риска, разширяване на 

дейностите и услугите на ЦК, промени в структурата на 

сметките на клиентите и в използването на платежни 

системи, които засягат Съюза в значителна степен;“; 
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iii) буква г) се заменя със следното: 

„г) процедурите за координиране на надзорните дейности, в т.ч. 

съгласието на органите на трети държави за провеждането на 

разследвания и проверки на място съгласно съответно 

членове 25г и 25д; 

iv) добавят се следните точки: 

„д) необходимите процедури за ефективно следене на промените 

в нормативната и надзорната уредба в дадена трета държава; 

е) процедурите за органи на трети държави с цел да се 

осигури ефективното изпълнение на решенията, приети 

от ЕОЦКП съгласно членове 25б, 25в, 25г, 25д, 25е, 25ж, 

25з, 25и, 25й, 25м и 25н. 
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ж) процедурите за органи на трети държави с цел да бъдат 

информирани без ненужно забавяне ЕОЦКП, колегията за 

ЦК от трети държави, посочена в член 25ба, и 

емитиращите централни банки, посочени в параграф 3, 

буква е), относно възникването на свързани с ЦК 

извънредни ситуации, включително тенденции на 

финансовите пазари, които биха могли да повлияят 

неблагоприятно върху пазарната ликвидност и 

стабилността на финансовата система в Съюза или в 

една от неговите държави членки, както и процедурите и 

плановете за действие в извънредни ситуации, които 

следва да се прилагат в подобни случаи. 

з) съгласието на органите на трети държави за по-

нататъшно споделяне на всяка информация, която са 

предоставили на ЕОЦКП съгласно споразуменията за 

сътрудничество с органите, посочени в параграф 3, и 

членовете на колегията за ЦК от трети държави, при 

спазване на изискванията за професионална тайна, 

посочени в член 83; 

х) добавя се следната последна алинея: 

„Ако ЕОЦКП счита, че компетентният орган на третата 

държава не прилага някоя от разпоредбите, предвидени в 

споразумение за сътрудничество, сключено в съответствие с 

настоящия параграф, той незабавно и поверително уведомява 

Комисията за това. В такъв случай Комисията може да реши 

да преразгледа акта за изпълнение, приет в съответствие с 

параграф 6.“; 
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11. Вмъкват се следните членове: 

„Член 25а 

Съпоставимо спазване на изискванията 

1. ЦК по член 25, параграф 2б, буква а) може да представи мотивирано 

искане ЕОЦКП да прецени дали при спазване от негова страна на 

приложимата правна уредба на третата държава, като се вземат 

предвид разпоредбите на акта за изпълнение, приет в съответствие 

с член 25, параграф 6, за този ЦК може да се счита, че отговаря на 

изискванията, посочени в член 25, параграф 2б, буква а) и определени в 

член 16 и дялове IV и V.ЕОЦКП незабавно предава искането на 

колегията за ЦК от трети държави. 

2. Искането по параграф 1 е фактическото основание за съпоставителния 

анализ и за заключенията защо съблюдаването на приложимите в третата 

държава изисквания удовлетворява изискванията в член 16 и в дялове IV 

и V. 
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3. С цел да се гарантира, че оценката по параграф 1 ефективно отразява 

нормативните цели на изискванията в член 16 и дялове IV и V, както и 

интересите на Съюза като цяло, Комисията приема делегиран акт, с който 

определя следното: 

а) минималните елементи, които трябва да бъдат оценени за целите на 

параграф 1; 

б) условията и реда за извършването на оценката. 

Комисията приема делегирания акт по първа алинея в съответствие с 

член 82 в рамките на … [дванадесет месеца от влизането в сила на 

настоящия регламент]. 

Член 25б 

Непрекъснато спазване на условията за признаване 

1. ЕОЦКП е отговорен за изпълнението на произтичащите от настоящия 

регламент задължения за текущ надзор на спазването на изискванията по 

член 25, параграф 2б, буква а) от страна на признатите ЦК от ниво 2. По 

отношение на решенията съгласно членове 41, 44, 46, 50 и 54 ЕОЦКП 

провежда консултации с емитиращите централни банки, посочени в 

член 25, параграф 3, буква е), в съответствие с член 24б, параграф 1. 
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Поне веднъж годишно ЕОЦКП изисква от всеки ЦК от ниво 2 

потвърждение, че изискванията, посочени в член 25, параграф 2б, 

букви а), ▌в) и г) ▌, продължават да се спазват. 

Ако емитираща централна банка, посочена в член 25, параграф 3, 

буква е), прецени, че даден ЦК от ниво 2 вече не спазва условието по 

член 25, параграф 2б, буква б), тя незабавно уведомява ЕОЦКП. 

▌ 

2. Ако ЕОЦКП получи уведомление съгласно параграф 1, трета алинея 

или в случаите, когато даден ЦК от ниво 2 не представи на ЕОЦКП 

потвърждението, посочено в параграф 1, втора алинея, за 

съответния ЦК се счита, че вече не отговаря на условията за 

признаване съгласно член 25, параграф 2б, и се прилага процедурата, 

установена в член 25м, параграфи 2, 3 и 4. 
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3. ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕССР, извършва оценки на устойчивостта 

на признати ЦК от ниво 2 на неблагоприятни пазарни тенденции в 

съответствие с член 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, в 

координация с оценките по член 24а, параграф 5, буква б). 

Емитиращите централни банки, посочени в член 25, параграф 3, 

буква е), могат да допринасят за тези оценки при изпълнението на 

задачите си в областта на паричната политика. При извършването 

на тези оценки ЕОЦКП включва най-малко финансовите и 

операционните рискове и гарантира съгласуваност с оценките на 

устойчивостта на ЦК от Съюза, извършени съгласно член 21, 

параграф 6, буква б) от настоящия регламент. 

Член 25ба 

Колегия за ЦК от трети държави 

1. ЕОЦКП създава колегия за ЦК от трети държави с цел улесняване на 

обмена на информация. 

2. Колегията се състои от: 

а) председателя на Надзорния комитет за ЦК, който 

председателства колегията; 

б) двамата независими членове на Надзорния комитет за ЦК; 
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в) компетентните органи, отговорни за надзора на ЦК, 

определени от държавите членки съгласно член 22; в 

държавите членки, в които е определен повече от един 

компетентен орган в съответствие с член 22, тези органи се 

споразумяват за общ представител. 

г) компетентните органи, отговорни за надзора на клиринговите 

членове, установени в Съюза; 

д) компетентните органи, отговорни за надзора на местата за 

търговия, установени в Съюза, които се обслужват или 

предстои да се обслужват от ЦК; 

е) компетентните органи, осъществяващи надзор на централни 

депозитари на ценни книжа, установени в Съюза, с които ЦК са 

свързани или възнамеряват да се свържат; 

ж) членовете на ЕСЦБ. 

3. Членовете на колегията могат да поискат от Надзорния комитет 

за ЦК от трети държави да обсъди определени въпроси, отнасящи се 

до ЦК, установен в трета държава. Такова искане се отправя 

писмено и включва подробна обосновка. Надзорният комитет за ЦК 

надлежно разглежда подобни искания и предоставя подходящ 

отговор. 
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4. Създаването и функционирането на колегията се основава на 

писмено споразумение между всички нейни членове. Задължението за 

професионална тайна съгласно член 83 се прилага за всички членове 

на колегията. 

Член 25бб 

Такси 

1. ЕОЦКП начислява следните такси на ЦК, установени в трети 

държави, в съответствие с делегирания акт, приет съгласно 

параграф 3: 

а) таксите за заявленията за признаване по силата на член 25; 

б) годишните такси, свързани със задачите на ЕОЦКП в 

съответствие с настоящия регламент, по отношение на ЦК, 

признати в съответствие с член 25. 

2. Таксите, посочени в параграф 1, са пропорционални на оборота на 

съответния ЦК и покриват всички разходи на ЕОЦКП, свързани с 

признаването, както и на изпълнението на неговите задачи в 

съответствие с настоящия регламент. 
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3. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 82, с цел да 

доуточни следното: 

а) вида на таксите; 

б) услугите, за които се дължат такси; 

в) размера на таксите; 

г) начина, по който таксите трябва да бъдат платени от 

следните субекти: 

i) установен в трета държава ЦК, който кандидатства за 

признаване; 

ii) признат ЦК, класифициран като ЦК от ниво 1 в 

съответствие с член 25, параграф 2; 

iii) признат ЦК, класифициран като ЦК от ниво 2 в 

съответствие с член 25, параграф 2б. 

Член 25бв 

Упражняване на правомощията, посочени в членове 25в—25д 

Правомощията, предоставени по силата на членове 25в—25д на ЕОЦКП 

или на длъжностно лице, или на друго оправомощено от него лице, не се 

използват, за да се изисква оповестяването на информация или на 

документи, които са предмет на правно призната привилегия. 
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Член 25в 

Искане за информация 

1. ЕОЦКП може чрез обикновено искане или с решение да поиска от 

признатите ЦК и от свързаните трети страни, на които тези ЦК са 

възложили оперативни функции или дейности, да предоставят цялата 

информация, която е необходима на ЕОЦКП, за да изпълнява 

произтичащите от настоящия регламент задължения. 

2. Когато съгласно параграф 1 ЕОЦКП изпраща обикновено искане за 

информация, органът отбелязва всяко едно от следните: 

а) позоваване на настоящия член като правно основание за искането; 

б) целта на искането; 

в) изискваната информация; 

г) срока за предоставяне на информацията; 

д) уведомява лицето, от което се иска информацията, че не е 

задължено да я предостави, но че при доброволен отговор на 

искането от негова страна предоставената информация не трябва да 

е неточна или подвеждаща; 

е) глобата, предвидена в член 25ж във връзка с приложение III, 

раздел V, буква а), в случай че отговорите на зададените въпроси са 

неточни или подвеждащи. 
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3. Когато съгласно параграф 1 ЕОЦКП изисква предоставянето на 

информация с решение, органът отбелязва всяко едно от следните: 

а) позоваване на настоящия член като правно основание за искането; 

б) целта на искането; 

в) изискваната информация; 

г) срока за предоставяне на информацията; 

д) периодичните имуществени санкции, предвидени в член 25з, в 

случай че предоставената изисквана информация е непълна; 

е) глобата, предвидена в член 25ж във връзка с приложение III, 

раздел V, буква а), в случай че отговорите на зададените въпроси са 

неточни или подвеждащи; и 

ж) правото в съответствие с членове 60 и 61 от Регламент (ЕС) 

№ 1095/2010 решението да бъде обжалвано пред Апелативния съвет 

на ЕОЦКП, както и правото то да бъде подложено на контрол от 

страна на Съда на Европейския съюз („Съда“). 
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4. Посочените в параграф 1 лица или техните представители, а при лицата 

или обединенията без правосубектност — лицата, оправомощени да ги 

представляват по закон или по силата на учредителни актове, 

предоставят изискваната информация. Надлежно упълномощени 

адвокати могат да предоставят информацията от името на своите 

клиенти. Последните носят пълна отговорност за предоставена непълна, 

неточна или подвеждаща информация. 

5. ЕОЦКП незабавно изпраща копие от обикновеното искане или от 

решението си до съответния компетентен орган на третата държава, в 

която са установени или в която живеят посочените в параграф 1 лица, за 

които се отнася искането за информация. 

Член 25г 

Общи разследвания 

1. За да изпълни задълженията си съгласно настоящия регламент, ЕОЦКП 

може да извършва необходимите разследвания на ЦК от ниво 2 и 

свързаните трети страни, на които тези ЦК са възложили в 

качеството им на външни подизпълнители оперативни функции, 

услуги или дейности. За целта служителите и другите упълномощени от 

ЕОЦКП лица разполагат със следните правомощия: 

а) да проверяват всички документи, данни, процедури и други 

материали, отнасящи се до изпълнението на техните задачи, 

независимо от носителя, на който се съхраняват; 
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б) да вземат или получават заверени копия или извлечения от такива 

документи, данни, процедури и други материали; 

в) да призовават и да искат от ЦК от ниво 2 или от неговия 

представител или негови служители да дадат устно или писмено 

обяснение на факти или документи, свързани с предмета и целта на 

проверката, и да запишат отговорите; 

г) да отправят въпроси до всяко друго физическо или юридическо 

лице, което даде съгласие за това, с цел да съберат информация, 

свързана с предмета на разследването; 

д) да изискват съхраняваната информация за телефонни разговори и 

пренос на данни. 

Колегията за ЦК от трети държави, посочена в член 25ба, се 

уведомява без ненужно забавяне за всички констатации, които 

могат да бъдат от значение за изпълнението на нейните задачи. 

Емитиращите централни банки, посочени в член 25, параграф 3, 

буква е), могат, при обосновано искане до ЕОЦКП, да участват в 

такива разследвания, когато тези разследвания са от значение за 

изпълнението на техните задачи в областта на паричната 

политика. 
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2. Служителите и други лица, оправомощени от ЕОЦКП за целите на 

разследванията, посочени в параграф 1, упражняват своите правомощия 

след представяне на писмено разрешение, уточняващо предмета и целта 

на разследването. В разрешението се посочват и периодичните 

финансови санкции, предвидени в член 25з, в случай че изискваните 

документи, данни, процедури или други материали или отговорите на 

въпросите, зададени на ЦК от ниво 2, не са представени или са непълни, 

както и глобите, предвидени в член 25ж във връзка с приложение III, 

раздел V, буква б), в случай че отговорите на въпросите, зададени на ЦК 

от ниво 2, са неточни или подвеждащи. 

3. ЦК от ниво 2 са длъжни да приемат извършването на разследвания, 

водени по силата на решение на ЕОЦКП. В решението се посочват 

предметът и целта на разследването, периодичните имуществени 

санкции, предвидени в член 25з, средствата за правна защита съгласно 

Регламент (ЕС) № 1095/2010, както и правото на обжалване на 

решението пред Съда. 



 

 195 

 

4. Преди да уведоми ЦК от ниво 2 за дадено разследване, ЕОЦКП 

уведомява за него и за самоличността на оправомощените лица 

компетентния орган на третата държава, в която ще се проведе 

разследването. По искане на ЕОЦКП служителите на съответния 

компетентен орган на третата държава могат да подпомогнат 

оправомощените лица при изпълнението на техните задължения. 

Служителите на съответния компетентен орган на третата държава могат 

също да присъстват при разследванията. Разследванията, извършвани в 

трета държава в съответствие с настоящия член, се провеждат 

съгласно споразуменията за сътрудничество, сключени със 

съответния орган на третата държава. 

Член 25д 

Проверки на място 

1. За да изпълни задълженията си съгласно настоящия регламент, ЕОЦКП 

може да извършва всички необходими проверки на място във всякакви 

служебни помещения, поземлена собственост или недвижимо 

имущество на ЦК от ниво 2 и свързаните трети страни, на които 

тези ЦК са възложили в качеството им на външни подизпълнители 

оперативни функции, услуги или дейности. 

Централните банки, емитиращи финансовите инструменти, които 

подлежат на клиринг от ЦК, могат да подадат искане да ЕОЦКП да 

участват в тези проверки на място при необходимост за целите на 

изпълнението на задачите им от областта на паричната политика. 
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Колегията на ЕОЦКП за ЦК от трети държави, посочена в 

член 25ба, се уведомява без ненужно забавяне за всички констатации, 

които могат да бъдат от значение за изпълнението на нейните 

задачи. 

2. Служебните лица и други лица, упълномощени от ЕОЦКП да извършват 

проверки на място, могат да влизат в служебните помещения или площи 

на юридическите лица, обект на приетото от ЕОЦКП решение за 

разследване, и разполагат с всички правомощия, предвидени в член 25г, 

параграф 1. Те могат и да запечатват всички служебни помещения, 

счетоводни книги или документи за срока и в степента, необходими за 

проверката. 

3. В достатъчен срок преди извършване на проверката ЕОЦКП уведомява за 

нея съответния компетентен орган на третата държава, на чиято 

територия ще се проведе проверката. Когато това е необходимо за целите 

на правилното извършване и ефикасността на проверката, ЕОЦКП, след 

като уведоми съответния компетентен орган на третата държава, може да 

извърши проверката на място, без да предизвестява ЦК. Проверките, 

извършвани в трета държава в съответствие с настоящия член, се 

провеждат съгласно споразуменията за сътрудничество, сключени със 

съответния орган на третата държава ▌. 
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Длъжностните лица и други лица, упълномощени от ЕОЦКП да 

извършват проверки на място, упражняват правомощията си, след като 

представят писмено разрешение, посочващо предмета, целта на 

проверката и предвидените в член 25з периодични финансови санкции, 

когато съответните лица не се подчинят на проверката. 

4. ЦК от ниво 2 приемат извършването на проверки на място, разпоредени с 

решение на ЕОЦКП. В решението се уточняват предметът и целта на 

проверката, определя се датата, на която тя ще започне, и се посочват 

периодичните финансови санкции, предвидени в член 25з, средствата за 

правна защита, предвидени в Регламент (ЕС) № 1095/2010, както и 

правото на обжалване на решението пред Съда. 

5. По искане на ЕОЦКП служителите на компетентния орган на третата 

държава, в която ще се извърши проверката, както и упълномощените 

или назначените от този компетентен орган лица, могат активно да 

подпомагат служителите на ЕОЦКП и другите упълномощени от ЕОЦКП 

лица. Служителите на съответния компетентен орган на третата 

държава могат също да присъстват при проверките на място. 
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6. ЕОЦКП може също да поиска от компетентните органи на третата 

държава да изпълняват от негово име конкретни задачи по разследване и 

проверки на място, както е предвидено в настоящия член и в член 25г, 

параграф 1. 

7. Когато служителите и другите придружаващи лица, упълномощени от 

ЕОЦКП, установят, че дадено лице се противопоставя на проверка, 

разпоредена по силата на настоящия член, съответният компетентен 

орган на третата държава може да им окаже необходимото съдействие, 

като по целесъобразност потърси съдействие от полицията или от 

равностоен правоохранителен орган, за да може да бъде извършена 

проверката на място. 

▌ 

Член 25е  

Процедурни правила за предприемане на надзорни мерки и налагане на глоби 

1. Когато при изпълнение на задълженията си съгласно настоящия 

регламент ЕОЦКП установи, че има сериозни признаци за евентуално 

наличие на факти, които могат да представляват едно или повече от 

нарушенията, изброени в приложение III, ЕОЦКП назначава свой 

независим разследващ служител, който да разследва случая. Назначеният 

служител не може да участва, нито да е участвал пряко или косвено в 

процеса по признаване или надзор на съответния ЦК и изпълнява 

функциите си независимо от ЕОЦКП. 
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2. Разследващият служител разследва предполагаемите нарушения, като 

взема предвид коментарите на лицата, които са предмет на 

разследването, и представя на ЕОЦКП пълното досие с констатациите си. 

За да изпълни задълженията си, разследващият служител може да 

упражнява правомощията си да изисква информация в съответствие с 

член 25в и да провежда разследвания и проверки на място в съответствие 

с членове 25г и 25д. Когато упражнява тези правомощия, разследващият 

служител спазва член 25бб. 

При изпълнение на задълженията си разследващият служител има достъп 

до всички документи и до цялата информация, събрана от ЕОЦКП в хода 

на осъществяваната от него дейност. 

3. След приключване на разследването и преди да представи на ЕОЦКП 

досието с констатациите, разследващият служител дава на лицата, които 

са обект на разследването, възможност да бъдат изслушани във връзка с 

разследвания случай. Разследващият служител базира констатациите си 

само на факти, по които засегнатите лица са имали възможност да 

изразят становище. 

Правото на защита на засегнатите лица се съблюдава в пълна степен в 

хода на разследванията по настоящия член. 
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4. Когато представя на ЕОЦКП досието с констатациите си, разследващият 

служител уведомява за това лицата, които са обект на разследването. 

Лицата, които са обект на разследването, имат право на достъп до 

досието, като се зачита законният интерес на други лица за опазване на 

техните търговски тайни. Правото на достъп до досието не включва 

поверителна информация или вътрешни подготвителни документи на 

ЕОЦКП. 

5. Въз основа на досието, съдържащо констатациите на разследващия 

служител, и след като по искане на засегнатите лица изслуша лицата — 

обект на разследването, в съответствие с член 25и, ЕОЦКП решава дали 

едно или повече от нарушенията, изброени в приложение III, са били 

извършени от лицата — обект на разследването, и в такъв случай 

предприема надзорни мерки в съответствие с член 25н и налага глоба в 

съответствие с член 25ж. 

6. Разследващият служител не участва в разискванията на ЕОЦКП, нито се 

намесва по друг начин в процеса на вземане на решение от ЕОЦКП. 
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7. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 82 за 

доуточняване на процедурата за упражняване на правомощията за 

налагане на глоби или на периодични финансови санкции, в т.ч. 

разпоредби относно правото на защита, сроковете, събирането на глобите 

или периодичните финансови санкции и давностните срокове за 

налагането и принудителното изпълнение на санкциите. 

8. Ако при изпълнението на своите задължения съгласно настоящия 

регламент ЕОЦКП установи, че има сериозни признаци за евентуално 

наличие на факти, за които знае, че могат да представляват 

престъпление съгласно приложимата правна рамка на третата 

държава, той сезира ▌ съответните органи с цел започване на 

разследване и на евентуално наказателно преследване. Освен това 

ЕОЦКП се въздържа от налагането на глоби или периодични финансови 

санкции в случаи, при които знае, че предишна оправдателна или 

осъдителна присъда, произтичаща от идентичен факт или факти, които са 

по същество идентични, вече е влязла в сила като резултат от 

наказателно производство съгласно националното право. 
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Член 25ж 

Глоби 

1. Ако в съответствие с член 25е, параграф 5 ЕОЦКП установи, че ЦК, 

умишлено или поради небрежност, е извършил едно от нарушенията, 

изброени в приложение III, той приема решение за налагане на глоба в 

съответствие с параграф 2 от настоящия член. 

Нарушение от страна на ЦК се счита за извършено умишлено, ако 

ЕОЦКП открие обективни фактори, които показват, че ЦК или неговото 

висше ръководство са действали умишлено. 

2. Основният размер на посочените в параграф 1 глоби е до удвоения 

размер на реализираната печалба или нереализираната загуба вследствие 

на нарушението — когато тези стойности могат да бъдат определени, или 

до 10% от общия годишен оборот, както е определен в приложимото 

право на Съюза, на юридическото лице за предходната финансова 

година. 

3. Основният размер, посочен в параграф 2, се коригира при необходимост, 

като се вземат предвид утежняващи или смекчаващи обстоятелства в 

съответствие с приложимите коригиращи коефициенти, предвидени в 

приложение IV. 
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Съответните утежняващи коефициенти се прилагат последователно към 

основния размер на глобата. Ако е приложим повече от един утежняващ 

коефициент, разликата между основния размер и размера, получен след 

прилагането на всеки отделен утежняващ коефициент, се добавя към 

основния размер. 

Съответните смекчаващи коефициенти се прилагат последователно към 

основния размер на глобата. Ако е приложим повече от един смекчаващ 

коефициент, разликата между основния размер и размера, получен след 

прилагането на всеки отделен смекчаващ коефициент, се изважда от 

основния размер. 

4. Независимо от предвиденото в параграфи 2 и 3, размерът на глобата не 

превишава 20% от годишния оборот на съответния ЦК за предходната 

финансова година, но ако ЦК пряко или непряко е получил финансова 

полза от нарушението, размерът на глобата е равен най-малко на размера 

на ползата. 

Ако дадено действие или пропуск на ЦК представляват повече от едно от 

изброените в приложение III нарушения, се прилага само по-голямата 

глоба, изчислена в съответствие с параграфи 2 и 3 и свързана с едно от 

тези нарушения. 
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Член 25з 

Периодични финансови санкции 

1. ЕОЦКП налага с решение периодични финансови санкции с цел да 

принуди: 

а) ЦК от ниво 2 да прекрати нарушението в съответствие с решение, 

взето по силата на член 25н, параграф 1, буква а); 

б) лице по член 25в, параграф 1 да предостави цялата информация, 

поискана с решение по силата на член 25в; 

в) ЦК от ниво 2: 

i) да приеме извършването на разследване, и по-специално да 

предостави пълни записи, данни, процедури или други 

изискани материали, и да допълни и коригира друга 

информация, предоставена в хода на разследването, започнато 

по силата на решение, взето съгласно член 25г; или 

ii) да приеме извършването на проверка на място, разпоредена с 

решение, взето по силата на член 25д. 
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2. Периодичната парична санкция е ефективна и пропорционална. 

Периодичната финансова санкция се налага за всеки ден от забавянето. 

3. Независимо от параграф 2, размерът на периодичните финансови 

санкции е 3% от средния дневен оборот през предходната финансова 

година, а при физическите лица — 2% от средния дневен доход през 

предходната календарна година. Той се изчислява от датата, посочена в 

решението за налагане на периодична финансова санкция. 

4. Периодична финансова санкция се налага за максимален срок от шест 

месеца след уведомяването за взетото от ЕОЦКП решение. След края на 

този срок ЕОЦКП преразглежда тази мярка. 
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Член 25и 

Изслушване на заинтересованите лица 

1. Преди да вземе решение за налагане на глоба или периодична финансова 

санкция съгласно членове 25ж и 25з, ЕОЦКП дава възможност на 

засегнатите от производството лица да бъдат изслушани във връзка с 

неговите констатации. ЕОЦКП основава своите решения само на 

констатации, по които засегнатите от производството лица са имали 

възможност да изразят становище. 

2. Параграф 1 не се прилага, ако са необходими спешни действия с цел 

да се предотврати значителна и непосредствено предстояща вреда 

за финансовата система. В такъв случай ЕОЦКП може да приеме 

временно решение и предоставя на засегнатите лица възможността 

да бъдат изслушани възможно най-скоро след вземането на 

решението. 

3. Правото на защита на засегнатите от производството лица се съблюдава в 

пълна степен в хода на производството. Те имат право на достъп до 

досието на ЕОЦКП при зачитане на законния интерес на други лица във 

връзка с опазване на търговските им тайни. Правото на достъп до 

досието не включва поверителна информация или вътрешни 

подготвителни документи на ЕОЦКП. 
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Член 25й 

Оповестяване, естество, принудително изпълнение и разпределение на глоби и 

периодични финансови санкции 

1. ЕОЦКП оповестява публично информация за всяка глоба и периодична 

имуществена санкция, наложени съгласно членове 25ж и 25з, освен ако 

такова оповестяване би застрашило сериозно финансовите пазари или би 

причинило несъразмерно голяма вреда на засегнатите лица. Подобно 

оповестяване не съдържа лични данни по смисъла на Регламент (ЕО) 

№ 45/2001. 

2. Глобите или периодичните финансови санкции, наложени по силата на 

членове 25ж и 25з, са с административен характер. 

3. Когато ЕОЦКП реши да не налага глоби или финансови санкции, той 

уведомява съответно Европейския парламент, Съвета, Комисията и 

съответните компетентни органи на третата държава, като посочва 

основанията за решението си. 

4. Глобите и периодичните финансови санкции, наложени по силата на 

членове 25ж и 25з, се изпълняват принудително. 

Принудителното изпълнение се урежда от гражданскопроцесуалните 

норми, които са в сила в държавата членка или в третата държава, на 

чиято територия то се прилага. 
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5. Глобите и периодичните финансови санкции се разпределят в общия 

бюджет на Европейския съюз. 

Член 25к 

Обжалване пред Съда на Европейския съюз 

Съдът разполага с неограничена компетентност да осъществява контрол върху 

решения, с които ЕОЦКП е наложил глоба или периодична финансова 

санкция. Той може да отмени, намали или увеличи размера на наложената 

глоба или на периодичната финансова санкция. 

Член 25л 

Изменения на приложение IV 

С цел да се вземат предвид тенденциите на финансовите пазари, на Комисията 

се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с 

член 82 във връзка с мерки за изменение на приложение IV. 
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Член 25м 

Отмяна на признаването 

1. Без да се засяга член 25н ▌ и при спазване на следващите параграфи, 

ЕОЦКП отменя решение за признаване, прието в съответствие с член 25, 

след като се консултира с органите и субектите, посочени в член 25, 

параграф 3, когато ▌: 

а) съответният ЦК не е използвал признаването в продължение на 6 

месеца, изрично се отказва ▌от него или е престанал да извършва 

стопанска дейност през повече от шест месеца; 

б) съответният ЦК е получил признаването, като е представил 

невярна информация или чрез друго нарушение; 

в) съответният ЦК сериозно и системно е нарушавал някое от 

условията за признаване съгласно член 25, параграф 2б или вече не 

отговаря на някое от тези условия, като в тези случаи не е 

предприел изискваните от ЕОЦКП корективни действия в 

рамките на определен подходящ срок до максимум 6 месеца; 
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г) ЕОЦКП не е в състояние да изпълнява ефективно 

отговорностите си съгласно настоящия регламент спрямо 

съответния ЦК поради факта, че органът за ЦК от трета 

държава не е предоставил на ЕОЦКП цялата необходима 

информация или не си сътрудничи с него в съответствие с 

член 25, параграф 7; 

д) актът за изпълнение по член 5, параграф 6 е бил отменен или 

прекратен или някое от свързаните с него условия вече не се 

изпълнява. 

ЕОЦКП може да ограничи отнемането на признаване до определена 

услуга, дейност или клас финансови инструменти. 

При определянето на датата, от която решението за отнемане на 

признаването започва да поражда правни последици, ЕОЦКП се стреми 

да избегне в максимална степен потенциални пазарни сътресения и 

предвижда подходящ период на адаптация, който не надвишава 

2 години. 

2. Преди да отнеме признаването в съответствие с параграф 1, буква в), 

ЕОЦКП взема предвид възможността да се приложат мерки 

съгласно член 25н, параграф 1, букви а)—в). 

▌ ЕОЦКП установява, че не са били предприети корективни действия в 

рамките на определения срок до максимум 6 месеца съгласно 

параграф 1, буква в), или че предприетите действия не са подходящи, и 

след като се консултира с органите, посочени в член 25, параграф 3, 

ЕОЦКП отнема решението за признаване. 
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3. ЕОЦКП своевременно уведомява компетентния орган на съответната 

трета държава за решението си да отнеме признаването на даден признат 

ЦК. 

4. Всеки от посочените в член 25, параграф 3 органи може, ако сметне, че е 

изпълнено някое от условията по параграф 1, да поиска от ЕОЦКП да 

проучи дали са изпълнени условията за отнемане на признаването на 

даден признат ЦК или признаването от негова страна на определена 

услуга, дейност или клас финансови инструменти. Ако ЕОЦКП реши 

да не отнеме признаването на ▌съответния ЦК, той обосновава 

надлежно решението си пред поискалия отнемането орган. 

Член 25н 

Надзорни мерки 

1. Когато в съответствие с член 25е, параграф 5 ЕОЦКП установи, че ЦК от 

ниво 2 е извършил някое от изброените в приложение III нарушения, той 

приема едно или повече от следните решения: 

а) изисква от ЦК да прекрати нарушението; 

б) налага глоби съгласно член 25ж; 



 

 212 

 

в) публикува официални съобщения; 

г) отменя признаването на ЦК или признаването от негова страна 

на определена услуга, дейност или клас финансови инструменти 

съгласно член 25м. 

2. При вземане на решенията, посочени в параграф 1, ЕОЦКП отчита 

естеството и тежестта на нарушението, като отчита следните критерии: 

а) продължителността и честотата на нарушението; 

б) дали нарушението е разкрило сериозни или системни недостатъци в 

процедурите на ЦК или в неговите системи за управление и 

вътрешен контрол; 

в) дали нарушението е предизвикало, спомогнало или по друг начин е 

довело до финансово престъпление; 

г) дали нарушението е извършено умишлено или поради небрежност. 
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3. ЕОЦКП своевременно уведомява съответния ЦК за всяко решение, 

прието по силата на параграф 1, и го съобщава на компетентните органи 

на съответната трета държава и на Комисията. Той обявява публично 

това решение на уебсайта си в рамките на 10 работни дни от датата на 

приемането му. 

Когато обявява решението си съгласно първата алинея, ЕОЦКП 

оповестява и правото на съответния ЦК да обжалва решението, факта, 

ако е приложимо, че е подадена такава жалба, като посочва, че жалбата 

не спира изпълнението на решението, както и че апелативният съвет на 

ЕОЦКП може да спре изпълнението на обжалваното решение в 

съответствие с член 60, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“; 

12. В член 32, параграф 1 се добавя следната алинея: 

„За оценката на компетентния орган във връзка с уведомлението, 

посочено в член 31, параграф 2, и информацията, посочена в член 31, 

параграф 3, се издава становище на колегията съгласно член 19.“; 
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13. Последната алинея на член 35, параграф 1 се заменя със следното: 

„ЦК не може да възлага на външни подизпълнители основните дейности, 

свързани с управлението на риска, освен ако това възлагане не бъде 

одобрено от компетентния орган. За това решение на компетентния 

орган се издава становище на колегията съгласно член 19.“; 

14. Член 49 се изменя, както следва: 

а) Параграф 1 се заменя със следния текст: 

„1. ЦК преразглежда редовно моделите и параметрите, възприети за 

изчисляване на неговите изисквания за допълнителни обезпечения, 

вноски в гаранционния фонд, изисквания за обезпечения и други 

механизми за контрол на риска. Той подлага тези модели на 

задълбочени и чести тестове за устойчивост, за да оцени тяхната 

устойчивост при екстремни, но реалистични пазарни условия, и 

извършва бектестове, за да оцени надеждността на прилаганата 

методика. ЦК получава независимо утвърждение, информира 

компетентния си орган и ЕОЦКП за резултатите от извършените 

тестове и получава тяхното утвърждение ▌ в съответствие с 

параграфи 1а, 1б, 1в, 1г и 1д, преди да извърши съществени 

промени в моделите и параметрите. 
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За приетите модели и параметри, в т.ч. за всички съществени 

промени по тях, се издава становище на колегията в съответствие 

със следващите параграфи. 

ЕОЦКП се уверява, че информацията за резултатите от тестовете за 

устойчивост (стрес тестове) се предоставя на ЕНО, ЕСЦБ и 

Единния съвет за преструктуриране, така че те да могат да оценят 

експозицията на финансовите дружества към неизпълнение от 

страна на ЦК.“; 

б) Добавят се следните параграфи: 

„1a. Ако ЦК възнамерява да пристъпи към съществени промени в 

моделите и параметрите по параграф 1, той подава заявление до 

компетентния орган и до ЕОЦКП за утвърждаване на тази промяна. 

ЦК прилага към заявленията си независимо утвърждение на 

желаната промяна. Компетентният орган и ЕОЦКП съответно 

потвърждават пред ЦК получаването на пълното заявление. 

1б. В срок от 50 работни дни от получаването на пълните заявления 

компетентният орган и ЕОЦКП съответно извършват оценка на 

риска на ЦК и представят докладите си на колегията, създадена в 

съответствие с член 18. 
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1в. В срок от 30 работни дни от получаването на докладите, посочени 

в параграф 1б, колегията приема становище с мнозинство в 

съответствие с член 19, параграф 3. Независимо от временното 

приемане в съответствие с параграф 1д, компетентният орган 

не може да вземе решение за предоставяне или отказ на 

утвърждение за съществени промени в моделите и 

параметрите, преди колегията да издаде становище в този 

смисъл, освен в случаите, когато колегията не е издала 

становището си в определения срок. 

1г. В срок от 90 работни дни от получаването на заявленията по 

параграф 1а компетентният орган и ЕОЦКП съответно 

уведомяват ЦК и се уведомяват взаимно в писмен вид дали 

утвърждението му е предоставено или е отказано, като излагат 

подробно обяснение за основанията си. 

1д. ЦК не може да приеме никакви съществени промени в моделите и 

параметрите, посочени в параграф 1, преди да получи 

утвърждения от своя компетентен орган и от ЕОЦКП. В 

съгласие с ЕОЦКП ▌компетентният орган може да позволи 

временно приемане на съществена промяна на тези модели или 

параметри преди утвържденията им, когато това е надлежно 

обосновано.“; 
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в) добавя се следният параграф: 

„5. С цел да се гарантират еднакви условия за прилагането на 

настоящия член ЕОЦКП, след като се консултира с ЕБО, 

другите компетентни органи и членовете на ЕСЦБ, разработва 

проекти на регулаторни технически стандарти, определящи 

условията, при които промени на моделите и параметрите, 

посочени в параграф 1, се смятат за съществени. 

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни 

технически стандарти до … [12 месеца след датата на влизане 

в сила на настоящия регламент]. 

На Комисията се делегира правомощието да приема 

регулаторните технически стандарти в съответствие с 

членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“; 
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15. Член 82 се изменя, както следва: 

а) параграфи 2, 3 и 4 се заменят със следното: 

„2. Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 6, 

член 4, параграф 3, член 25, параграф 2а, член 25, параграф 6а, 

член 25а, параграф 3, член 25бб, параграф 3, член 25е, параграф 7, 

член 251, член 64, параграф 7, член 70, член 72, параграф 3 и 

член 85, параграф 2, се предоставя на Комисията за 

неограничено време. 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 6, 

член 4, параграф 3, член 25, параграф 2а, член 25, параграф 6а, 

член 25а, параграф 3, член 25бб, параграф 3, член 25е, параграф 7, 

член 251, член 64, параграф 7, член 70, член 72, параграф 3 и 

член 85, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. С решението за 

оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на 

правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на 

решението в Официален вестник на Европейския съюз или на 

по-късна дата, посочена в решението. То не засяга 

действителността на делегираните актове, които вече са в 

сила. 



 

 219 

 

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията полага усилия 

да проведе консултации с ЕОЦКП и се консултира с експерти, 

определени от всяка държава членка в съответствие с 

принципите, залегнали в Междуинституционалното 

споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро 

законотворчество.“; 

б) параграф 6 се заменя със следното: 

„6. Делегиран акт, приет съгласно член 1, параграф 6, член 4, 

параграф 3, член 25, параграф 2а, член 25, параграф 6а, член 25a, 

параграф 3, член 25бб, параграф 3, член 25е, параграф 7, член 251, 

член 64, параграф 7, член 70, член 72, параграф 3 и член 85, 

параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са представили възражения в 

срок от три 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.“; 
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16. В член 85 се добавят следните параграфи: 

„6. ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕССР и в съгласие — в съответствие с 

член 24б, параграф 3 — с централните банки, емитиращи всички 

валути на Съюза, в които са деноминирани финансовите 

инструменти, чийто клиринг се извършва или предстои да се 

извърши от ЦК от трета държава, който е адресат на посочения в 

член 25, параграф 2в, трета алинея изпълнителен акт, представя на 

Комисията доклад за прилагането на разпоредбите на този 

изпълнителен акт, където по-специално се прави оценка дали рискът 

за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от 

неговите държави членки е ограничен в достатъчна степен. ЕОЦКП 

представя доклада си на Комисията в рамките на 12 месеца от края 

на периода на адаптация, определен в съответствие с член 25, 

параграф 2в, трета алинея, буква б). Съгласието на дадена 

емитираща централна банка се отнася само до емитираната от нея 

валута, а не до доклада като цяло. 

В срок от 12 месеца от представянето на доклада, посочен в първа 

алинея, Комисията изготвя доклад за прилагането на разпоредбите 

на този изпълнителен акт. Комисията представя доклада си на 

Европейския парламент и на Съвета заедно с евентуални подходящи 

предложения. 
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7. До … [36 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] 

Комисията изготвя доклад, в който оценява ефективността на: 

а) задачите на ЕОЦКП, по-специално на Надзорния комитет на 

ЦК, за стимулиране на хармонизираното и последователно 

прилагане на настоящия регламент от страна на 

компетентните органи, посочени в член 22, и колегиите, 

посочени в член 18; 

б) рамката за признаване и надзор на ЦК от трети държави; 

в) рамката за гарантиране на еднакви условия на конкуренция 

между ЦК, лицензирани в съответствие с член 14, както и 

между лицензирани ЦК и ЦК от трети държави, признати в 

съответствие с член 25; 

г) разделението на отговорности между ЕОЦКП, компетентните 

органи и емитиращите централни банки. 

Комисията представя този доклад на Европейския парламент и на 

Съвета заедно с всички подходящи предложения.“; 
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17. В член 89 се добавят следните параграфи: 

„3а. ЕОЦКП не упражнява правомощията си съгласно член 25, параграфи 2а, 

2б и 2в до влизането в сила на делегирания акт, посочен в член 25, 

параграф 2а, втора алинея и в член 25а, параграф 3, втора алинея и — 

по отношение на ЦК, за които ЕОЦКП не е приел решение съгласно 

член 25, параграф 1 преди … [датата на влизане в сила на настоящия 

регламент] — до влизането в сила на съответния изпълнителен акт, 

посочен в член 25, параграф 6. 

3б. ЕОЦКП създава и ръководи колегия съгласно член 25ба за всички ЦК, 

признати в съответствие с член 25 преди … [датата на влизане в 

сила на настоящия регламент], в рамките на 4 месеца от влизането в сила 

на делегирания акт, посочен в член 25, параграф 2а ▌, втора алинея. 

3в. В съответствие с член 25, параграф 5 ЕОЦКП прави преглед на 

решенията за признаване, приети съгласно член 25, параграф 1 преди 

… [датата на влизане в сила на настоящия регламент], в рамките на 

18 месеца след влизането в сила на делегирания акт, посочен в 

член 25, параграф 2а, втора алинея. 
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Когато след прегледа по първа алинея ЕОЦКП установи, че ЦК, 

признат преди … [датата на влизане в сила на настоящия 

регламент], отговаря на условията за ЦК от ниво 2 в съответствие с 

член 25, параграф 2а, ЕОЦКП определя подходящ период на 

адаптация, който не надвишава 18 месеца и в рамките на който ЦК 

трябва да изпълни посочените в член 25, параграф 2б изисквания. 

ЕОЦКП може да удължи периода на адаптация с още най-много 

6 месеца въз основа на мотивирано искане от страна на ЦК или на 

компетентните органи, отговорни за надзора на клиринговите 

членове, установени в Съюза, когато това удължаване е обосновано 

поради изключителни обстоятелства и последици за клиринговите 

членове, установени в Съюза.“; 
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18. Член 90 се заменя със следния текст: 

„Член 90 

Персонал и ресурси на ЕОЦКП 

„До ...[две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент 

за изменение] ЕОЦКП извършва оценка на нуждите от персонал и ресурси, 

свързани с изпълнението на неговите правомощия и задължения в 

съответствие с настоящия регламент, и представя доклад до 

Европейския парламент, Съвета и Комисията.“; 

19. Текстът на приложението към настоящия регламент се прибавя като 

приложения III и IV. 

Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки. 

Съставено в …на 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Следното се добавя като приложения III и IV към Регламент (ЕС) № 648/2012. 

„ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Списък на нарушенията, посочени в член 25ж, параграф 1 

I. Нарушения, свързани с капиталовите изисквания: 

а) ЦК от ниво 2 нарушава член 16, параграф 1, ако не разполага с постоянен 

и наличен първоначален капитал в размер най-малко на 7,5 милиона 

евро; 

б) ЦК от ниво 2 нарушава член 16, параграф 2, ако не разполага с капитал, 

включително неразпределената печалба и резервите, пропорционален на 

рисковете, произтичащи от дейностите му, и достатъчен във всеки един 

момент за организирано преустановяване или реорганизиране на 

дейността в подходящ срок, както и за адекватна защита на ЦК срещу 

кредитен риск, риск от контрагента, пазарен, операционен, правен и 

бизнес риск, които не са покрити от специфичните финансови ресурси по 

членове 41, 42, 43 и 44. 

II. Нарушения, свързани с организационните изисквания или конфликтите на 

интереси: 

а) ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 1, ако не разполага с надеждни 

правила за управление, включващи ясна организационна структура с 

добре определена, прозрачна и последователна йерархия на 

отговорностите, ефективни процеси за определяне, управление, 

наблюдение и отчитане на рисковете, на които ЦК е изложен или може 

да бъде изложен, и адекватни механизми за вътрешен контрол, в т.ч. 

надеждни административни и счетоводни процедури; 
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б) ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 2, ако не въведе подходящи 

политики и процедури, с които достатъчно ефективно се осигурява 

спазването, включително от неговите управители и служители, на всички 

разпоредби на настоящия регламент; 

в) ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 3, ако не поддържа или не 

прилага организационна структура, която осигурява непрекъснатост и 

нормално функциониране при изпълнението на неговите услуги и 

дейности, или ако не използва подходящи и пропорционални системи, 

ресурси или процедури; 

г) ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 4, ако не разграничи ясно в 

отчетността си управлението на риска и другите свои дейности; 

д) ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 5, ако не приеме, приложи и 

поддържа политика за възнагражденията, която насърчава надеждното и 

ефективно управление на риска и не създава предпоставки за отслабване 

на стандартите за управление на риска; 

е) ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 6, ако не осигури високи 

стандарти на сигурност, както и надеждност и поверителност на 

съхраняваната информация, чрез въвеждането на системи за 

информационните технологии, съответстващи на сложността, 

разнообразието и вида на осъществяваните услуги и дейности; 
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ж) ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 7, ако не направи безвъзмездно 

публично достояние правилата си за управление и правилата, 

регулиращи дейността му, както и критериите си за допустимост за 

клиринговите членове; 

з) ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 8, ако не приеме извършването 

на чести и независими одити или ако не съобщава резултатите от тези 

проверки на ръководния съвет или не ги прави достъпни за ЕОЦКП; 

и) ЦК от ниво 2 нарушава член 27, параграф 1 или член 27, параграф 2, 

втора алинея, ако не гарантира, че висшият ръководен състав и членовете 

на ръководния съвет имат достатъчно добра репутация и опит, за да се 

осигури неговото стабилно и благоразумно управление; 

й) ЦК от ниво 2 нарушава член 27, параграф 2, ако не гарантира, че най-

малко една трета, но не по-малко от двама, от членовете на ръководния 

съвет са независими, ако не покани представители на клиентите на 

клиринговите членове на заседание на ръководния съвет, на което се 

обсъждат въпроси, свързани с членове 38 и 39, или ако обвърже 

възнаграждението на независимите членове и на другите неизпълнителни 

членове на ръководния съвет с резултатите от дейността на ЦК; 
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к) ЦК от ниво 2 нарушава член 27, параграф 3, ако не определи ясно ролите 

и отговорностите на ръководния съвет и не предостави на ЕОЦКП или на 

одиторите протоколите от неговите заседания; 

л) ЦК от ниво 2 нарушава член 28, параграф 1, ако не създаде комитет за 

управление на риска или ако не допусне в състава му представители на 

клиринговите членове, независимите членове на ръководния съвет и 

представители на своите клиенти; ако състави този комитет така, че една 

от тези групи на представители да има мнозинство в него; ако не 

информира надлежно ЕОЦКП за дейността и решенията на комитета в 

отговор на искане от ЕОЦКП за такова надлежно информиране; 

м) ЦК от ниво 2 нарушава член 28, параграф 2, ако не определи ясно 

мандата на комитета за управление на риска, правилата за управление, с 

които се осигурява независимостта му, работните процедури и 

критериите за прием или избор на неговите членове; ако не направи 

посочените правила за управление публично достъпни или не определи, 

че комитетът за управление на риска заседава редовно и се 

председателства от независим член на ръководния съвет, който докладва 

пряко на ръководния съвет; 
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н) ЦК от ниво 2 нарушава член 28, параграф 3, ако не позволи на комитета 

за управление на риска да съветва ръководния съвет по въпросите, 

имащи отношение към управлението на риска на ЦК, или ако при 

извънредни ситуации не положи добросъвестни усилия да се консултира 

с комитета за управление на риска относно промените, които оказват 

влияние върху управлението на риска; 

о) ЦК от ниво 2 нарушава член 28, параграф 5, ако не уведоми 

своевременно ЕОЦКП за всяко решение, при което ръководният съвет не 

е спазил препоръката на комитета за управление на риска; 

п) ЦК от ниво 2 нарушава член 29, параграф 1, ако не съхранява за срок от 

най-малко десет години всички данни за извършваните от него услуги и 

дейности, за да може ЕОЦКП да контролира спазването на настоящия 

регламент от ЦК; 

р) ЦК от ниво 2 нарушава член 29, параграф 2, ако не съхранява цялата 

информация за всеки обработен от него договор за срок от най-малко 

десет години от прекратяването на съответния договор, така че да е 

възможно да се установят първоначалните условия по дадена трансакция 

преди клиринга от този ЦК; 

с) ЦК от ниво 2 нарушава член 29, параграф 3, ако при поискване не 

предостави на ЕОЦКП и на съответните членове на ЕСЦБ данните и 

информацията по член 29, параграфи 1 и 2 или цялата информация за 

позициите по преминалите клиринг договори, независимо от мястото на 

търговия, на което трансакциите са били извършени; 
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т) ЦК от ниво 2 нарушава член 30, параграф 1, ако не уведоми или уведоми 

невярно или непълно ЕОЦКП за самоличността или наименованието на 

своите акционери или членове — преки или непреки, физически или 

юридически лица, които имат квалифицирано дялово участие, или за 

размера на това участие; 

у) ЦК от ниво 2 нарушава член 30, параграф 4, ако позволи на посочените в 

член 30, параграф 1 лица да упражняват влияние, което може да бъде във 

вреда на стабилното му и благоразумно управление; 

ф) ЦК от ниво 2 нарушава член 31, параграф 1, ако не уведоми или уведоми 

невярно или непълно ЕОЦКП за промяна в своето управление, или не 

предостави на ЕОЦКП цялата информация, необходима, за да се прецени 

спазването на член 27, параграф 1 или на член 27, параграф 2, втора 

алинея; 

х) ЦК от ниво 2 нарушава член 33, параграф 1, ако не поддържа и прилага 

ефективни, писмено регламентирани организационни и административни 

мерки за разкриване и преодоляване на потенциалните конфликти на 

интереси между него, включително неговите управители, служители или 

всяко лице с пряк или непряк контрол или с тесни връзки с тях, и 

неговите клирингови членове или техните клиенти, известни на ЦК, или 

ако не поддържа и прилага подходящи процедури за преодоляване на 

потенциалните конфликти на интереси; 
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ц) ЦК от ниво 2 нарушава член 33, параграф 2, ако, в случай че 

организационните или административните му механизми за управление 

на конфликти на интереси не предотвратяват в достатъчна степен риска 

от нанасяне на вреда на интересите на клирингов член или на клиент, 

той, преди да приеме нова трансакция от такъв клирингов член, не 

разкрие по ясен начин пред него или пред заинтересован негов клиент, 

който му е известен, естеството или източниците на конфликт на 

интереси; 

ч) ЦК от ниво 2 нарушава член 33, параграф 3, ако не отчете в писмените си 

правила всички обстоятелства, с които е — или следва да бъде — 

запознат, които, поради структурата и дейността на другите предприятия, 

с които ЦК има взаимоотношения в качеството си на предприятие майка 

или дъщерно предприятие, могат да доведат до конфликт на интереси; 

ш) ЦК от ниво 2 нарушава член 33, параграф 5, ако не предприеме всички 

целесъобразни мерки за предотвратяване на злоупотреби с 

информацията, съхранявана в неговите системи, или ако не предотврати 

използването на тази информация за други стопански дейности или 

възможността физическо лице, което има тесни връзки с ЦК, или 

юридическо лице, което има взаимоотношения с ЦК в качеството си на 

предприятие майка или дъщерно предприятие, да използва поверителна 

информация, регистрирана в същия ЦК, за всякакви търговски цели без 

предварителното съгласие на клиента, на когото принадлежи тази 

поверителна информация; 
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щ) ЦК от ниво 2 нарушава член 36, параграф 1, ако не действа коректно и 

професионално във възможно най-добрия интерес на своите клирингови 

членове и техните клиенти; 

аа) ЦК от ниво 2 нарушава член 36, параграф 2, ако не разполага с достъпни, 

прозрачни и справедливи правила за бързо разглеждане на жалби; 

бб) ЦК от ниво 2 нарушава член 37, параграфи 1 или 2, ако непрекъснато 

прилага дискриминационни, непрозрачни или субективни критерии за 

прием на клирингови членове, ако по друг начин не осигурява 

непрекъснато справедлив и открит достъп до себе си или не гарантира 

непрекъснато, че неговите клирингови членове разполагат с достатъчно 

финансови ресурси и оперативен капацитет, за да изпълняват 

задълженията си, произтичащи от участието им в него, или ако не 

извършва веднъж годишно обстоен преглед на спазването на 

нормативните изисквания от своите клирингови членове; 

вв) ЦК от ниво 2 нарушава член 37, параграф 4, ако не разполага с обективни 

и прозрачни процедури за прекратяването на достъпа и организираното 

напускане на тези клирингови членове, които вече не покриват 

посочените в член 37, параграф 1 критерии; 

гг) ЦК от ниво 2 нарушава член 37, параграф 5, ако откаже достъп на 

клирингов член, който покрива посочените в член 37, параграф 1 

критерии, и този отказ не е надлежно обоснован писмено и не се 

основава на цялостен анализ на риска; 
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дд) ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 1, ако не позволи на клиентите 

на своите клирингови членове отделен достъп до конкретните 

предоставяни услуги; 

ее) ЦК от ниво 2 нарушава член 39, параграф 7, ако не предложи различните 

нива на отделяне, посочени в същия параграф, при разумни търговски 

условия. 

III. Нарушения, свързани с оперативните изисквания: 

а) ЦК от ниво 2 нарушава член 34, параграф 1, ако не установи, приложи и 

поддържа адекватна политика за непрекъснатост на стопанската дейност 

и план за възстановяване при катастрофично събитие, които имат за цел 

да осигурят поддържане на неговите функции, своевременно 

възстановяване на дейността и изпълнение на задълженията му, и 

позволяват най-малко възстановяването на всички трансакции към 

момента на смущението, за да може ЦК да продължи по надежден начин 

дейността си и да приключи сетълмента към определената дата; 

б) ЦК от ниво 2 нарушава член 34, параграф 2, ако не създаде, приложи и 

поддържа подходяща процедура за гарантиране на своевременния и 

организиран сетълмент или прехвърляне на активи и позиции на клиенти 

и клирингови членове в случай на оттегляне на признаване в изпълнение 

на решение, взето по силата на член 25; 
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в) ЦК от ниво 2 нарушава член 35, параграф 1, втора алинея, ако възложи на 

външни подизпълнители основни дейности, свързани с неговото 

управление на риска; 

г) ЦК от ниво 2 нарушава член 39, параграф 1, ако не води отделни записи и 

отчетност, които във всеки един момент му позволяват незабавно да 

разграничи по откритите при него сметки активите и позициите, държани 

за сметка на даден клирингов член, от активите и позициите, държани за 

сметка на всеки друг клирингов член, и от собствените си активи; 

д) ЦК от ниво 2 нарушава член 39, параграф 2, ако не предложи да води — 

или, при поискване, да не води — отделни записи и отчетност, които 

позволяват на всеки клирингов член да разграничи по откритите при него 

сметки своите активи и позиции от тези, поддържани за сметка на 

неговите клирингови членове; 

е) ЦК от ниво 2 нарушава член 39, параграф 3, ако не предложи да води — 

или, при поискване, да не води — отделни записи и отчетност, които 

позволяват на всеки клирингов член да разграничи по откритите при него 

сметки активите и позициите, поддържани за сметка на даден клиент, от 

тези, поддържани за сметка на други клиенти, или ако при поискване не 

предложи на своите клирингови членове възможността да откриват 

повече сметки на тяхно име за сметка на техните клиенти; 
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ж) ЦК от ниво 2 нарушава член 40, ако не измерва и оценява в близък до 

реално време режим своята ликвидност и кредитна експозиция към всеки 

клирингов член и, когато е приложимо — към друг ЦК, с който той е 

сключил споразумение за оперативна съвместимост, или ако няма достъп 

на разумна цена до съответните ценови източници, необходими за 

ефективната оценка на неговите експозиции; 

з) ЦК от ниво 2 нарушава член 41, параграф 1, ако не наложи, изиска или 

събере допълнителни обезпечения за ограничаване на кредитните си 

експозиции към клиринговите членове или, когато е приложимо — към 

други ЦК, с които той е сключил споразумения за оперативна 

съвместимост; ако наложи, изиска или събере допълнителни 

обезпечения, които не са достатъчни, за да покрият потенциалните 

експозиции, които по негова преценка ще възникнат до ликвидацията на 

съответните позиции, нито загубите вследствие на най-малко 99 % от 

промяната на експозициите в рамките на подходящ времеви хоризонт, 

нито са достатъчни, за да се гарантира, че ЦК обезпечава напълно своите 

експозиции към всички свои клирингови членове, а когато е приложимо 

— към всички ЦК, с които той е сключил споразумения за оперативна 

съвместимост, поне веднъж дневно, или, ако е необходимо, с оглед на 

всяко потенциално проциклично въздействие; 
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и) ЦК от ниво 2 нарушава член 41, параграф 2, ако при определянето на 

изискванията си за допълнително обезпечение не приложи модели и 

параметри, които отразяват характеристиките на риска на продуктите, 

които подлежат на клиринг, и отчитат времевия интервал между 

събиранията на допълнителните обезпечения, пазарната ликвидност и 

възможните промени по време на трансакцията; 

й) ЦК от ниво 2 нарушава член 41, параграф 3, ако не изиска и събере 

допълнителни обезпечения в рамките на деня, най-малкото когато 

предварително определените прагове бъдат надхвърлени; 

к) ЦК от ниво 2 нарушава член 42, параграф 3, ако не поддържа 

гаранционен фонд, който най-малкото му позволява да преодолее, при 

екстремни, но реалистични пазарни условия, неизпълнение от страна на 

клиринговия член, към който има най-голямата експозиция, или от 

страна на клиринговите членове, към които има втората и третата по 

големина експозиция, ако сборът на тези две експозиции е по-голям; ако 

не разработи сценарии, които отчитат периодите на най-голяма 

нестабилност, наблюдавани на пазарите, на които той предоставя своите 

услуги, както и редица възможни бъдещи сценарии, които отчитат 

внезапни продажби на финансови ресурси и бързо намаляване на 

пазарната ликвидност; 
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л) ЦК от ниво 2 нарушава член 43, параграф 2, ако неговият гаранционен 

фонд по член 42 и другите финансови ресурси по член 43, параграф 1 не 

му позволяват да преодолее неизпълнение от страна на двамата 

клирингови членове, към които има най-големите експозиции, при 

екстремни, но реалистични пазарни условия; 

м) ЦК от ниво 2 нарушава член 44, параграф 1, ако не разполага по всяко 

време с достъп до подходяща ликвидност, за да извършва дейността си и 

да предоставя услуги, или ако не измерва ежедневно потенциалните си 

потребности от ликвидност; 

н) ЦК от ниво 2 нарушава член 45, параграфи 1, 2 и 3, ако за покриване на 

загубите не използва допълнителните обезпечения, предоставени от 

клирингов член в неизпълнение, преди да прибегне към други финансови 

ресурси; 

о) ЦК от ниво 2 нарушава член 45, параграф 4, ако не използва 

предназначени за целта собствени ресурси, преди да използва вноските в 

гаранционния фонд на клиринговите членове, които не са в 

неизпълнение; 

п) ЦК от ниво 2 нарушава член 46, параграф 1, ако приеме друго освен 

високоликвидни обезпечения с минимален кредитен и пазарен риск, за да 

покрие първоначалната и текущата си експозиция към своите клирингови 

членове, когато друго обезпечение не е позволено по силата на 

делегирания акт, приет от Комисията по член 46, параграф 3; 

р) ЦК от ниво 2 нарушава член 47, параграф 1, ако инвестира своите 

финансови ресурси в друго освен в парични средства или различни от 

високоликвидни финансови инструменти с минимален пазарен и 

кредитен риск, както и ако инвестициите му не могат да бъдат 

ликвидирани бързо с минимален отрицателен ценови ефект; 
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с) ЦК от ниво 2 нарушава член 47, параграф 3, ако не депозира финансовите 

инструменти, предоставени като допълнително обезпечение или като 

вноски в гаранционен фонд, при оператори на системи за сетълмент на 

ценни книжа, които осигуряват цялостната защита на тези финансови 

инструменти, когато такива оператори са налице, или ако не използва 

други споразумения с висока степен на сигурност с одобрени финансови 

институции; 

т) ЦК от ниво 2 нарушава член 47, параграф 4, ако не депозира паричните 

си средства посредством споразумения с висока степен на сигурност с 

одобрени финансови институции или не използва наличните депозитни 

улеснения на централните банки или други съпоставими механизми, 

предоставени от централните банки; 

у) ЦК от ниво 2 нарушава член 47, параграф 5, ако депозира активи при 

трета страна, без да се увери, че активите, принадлежащи на 

клиринговите членове, са разграничими от активите, принадлежащи на 

ЦК, и от активите, принадлежащи на тази трета страна, посредством 

отделно номерирани сметки в регистрите на третата страна или други 

еквивалентни мерки, които предоставят същото ниво на защита, както и 

ако при нужда няма бърз достъп до финансовите инструменти; 
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ф) ЦК от ниво 2 нарушава член 47, параграф 6, ако инвестира своя капитал 

или средствата, получени вследствие на изискванията по членове 41, 42, 

43 или 44, в собствените си ценни книжа или в ценни книжа на своето 

предприятие майка или дъщерно предприятие; 

х) ЦК от ниво 2 нарушава член 48, параграф 1, ако не разполага с подробни 

процедури, които се прилагат, когато клирингов член не изпълнява 

посочените в член 37 изисквания за участие в рамките на срока и в 

съответствие с процедурите, установени от този ЦК, ако не изложи 

подробно процедурите, които се спазват, в случай че неизпълнението на 

клирингов член не е обявено от ЦК, или ако не преразглежда ежегодно 

тези процедури; 

ц) ЦК от ниво 2 нарушава член 48, параграф 2, ако не вземе незабавни 

мерки за ограничаване на причинените от неизпълнението на клирингов 

член загуби и ликвидни затруднения и за гарантиране, че ликвидирането 

на позициите на който и да е клирингов член няма да наруши неговите 

операции или да изложи клиринговите членове, които не са в 

неизпълнение, на непредвидени или неконтролирани загуби; 

ч) ЦК от ниво 2 нарушава член 48, параграф 3, ако не уведоми 

своевременно ЕОЦКП, преди да бъде обявена или започната процедурата 

по неизпълнение; 
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ш) ЦК от ниво 2 нарушава член 48, параграф 4, ако не провери, че всичките 

му процедури за случай на неизпълнение подлежат на правоприлагане и 

ако не предприеме всички разумни мерки, осигуряващи му законовите 

правомощия да ликвидира собствените позиции на клиринговия член, 

който е в неизпълнение, и да прехвърли или ликвидира позициите на 

клиентите на клиринговия член, който изпада в неизпълнение; 

щ) ЦК от ниво 2 нарушава член 49, параграф 1, ако не преразглежда редовно 

своите модели и параметри за изчисляване на приложимите към него 

изисквания за допълнителни обезпечения, вноски в гаранционния фонд, 

изисквания за обезпечения или други механизми за контрол на риска; ако 

не подлага тези модели на задълбочени и чести стрес тестове, за да оцени 

тяхната устойчивост при екстремни, но реалистични пазарни условия или 

не извършва бектестове, за да оцени надеждността на прилаганата 

методика; ако преди да извърши съществени промени в моделите и 

параметрите, не получи независимо утвърждение или не информира 

ЕОЦКП за резултатите от извършените тестове, или не получи 

утвърждение от ЕОЦКП; 

аа) ЦК от ниво 2 нарушава член 49, параграф 2, ако не тества редовно 

ключовите елементи на своите процедури при неизпълнение или ако не 

предприеме всички разумни мерки, за да гарантира, че всички 

клирингови членове ги разбират и разполагат с подходящи процедури за 

реакция в случай на неизпълнение; 

▌ 
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бб) ЦК от ниво 2 нарушава член 50, параграф 1, ако, когато това е уместно и 

възможно, не осъществява сетълмент на сделките си по сметки при 

централната банка или, когато сетълментът не се осъществява чрез 

сметки при централната банка, не взема мерки за стриктното 

ограничаване на рисковете, свързани с паричния сетълмент; 

вв) ЦК от ниво 2 нарушава член 50, параграф 3, ако, когато има задължение 

да извърши или получи доставки на финансови инструменти, не 

премахва основните рискове чрез използването на механизми за доставка 

срещу плащане, доколкото е възможно; 

гг) ЦК от ниво 2 нарушава член 50а или член 50б, ако не изчисли KCCP 

съгласно посоченото в същия член или ако не спази правилата за 

изчисляване на KCCP, определени в член 50а, параграф 2 и членове 50б и 

50г; 

дд) ЦК от ниво 2 нарушава член 50а, параграф 3, ако изчислява KCCP по-

рядко от веднъж на всеки три месеца или по-рядко, отколкото е изискал 

ЕОЦКП в съответствие с член 50а, параграф 3; 

ее) ЦК от ниво 2 нарушава член 51, параграф 2, ако не разполага с 

недискриминационен достъп до данните, които са необходими за 

изпълнение на неговите функции, от дадено място на търговия — 

доколкото спазва определените от това място операционни и технически 

изисквания, както и до съответната система за сетълмент; 
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жж) ЦК от ниво 2 нарушава член 52, параграф 1, ако сключи споразумение за 

оперативна съвместимост, без да е изпълнено някое от изискванията, 

посочени в букви а), б), в) и г) от същия параграф; 

зз) ЦК от ниво 2 нарушава член 53, параграф 1, ако не разграничи по 

сметките активите и позициите, държани за сметка на друг ЦК, с който е 

сключил споразумение за оперативна съвместимост; 

ии) ЦК от ниво 2 нарушава член 54, параграф 1, ако сключи споразумение за 

оперативна съвместимост без предварителното одобрение от ЕОЦКП; 

IV. Нарушения, свързани с прозрачността и наличието на информация: 

а) ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 1, ако не оповести публично 

цените и таксите на всяка поотделно предоставяна услуга, включително 

отстъпките и рабатите, и условията за ползване на тези намаления; 

б) ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 1, ако не предостави на 

ЕОЦКП информация за разходите и приходите от своите услуги; 
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в) ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 2, ако не информира 

клиринговите членове и техните клиенти за рисковете, свързани с 

предоставяните услуги; 

г) ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 3, ако не предостави на своите 

клирингови членове или на ЕОЦКП ценовата информация, използвана в 

края на деня за изчисляване на експозициите му към неговите 

клирингови членове, или ако не оповестява публично обемите на 

преминалите през клиринг трансакции за всеки инструмент, на който ЦК 

е извършил клиринг, на агрегирана основа; 

д) ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 4, ако не оповести публично 

оперативните и техническите изисквания, свързани с протоколите за 

комуникация, които обхващат форматите за съдържание и съобщение, 

които използва за взаимодействие с трети страни, включително 

оперативните и техническите изисквания, посочени в член 7; 

е) ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 5, ако не оповести публично 

всяко нарушение от страна на клиринговите членове на критериите по 

член 37, параграф 1 или на изискванията по член 38, параграф 1, освен 

ако ЕОЦКП не прецени, че такова оповестяване би представлявало 

заплаха за финансовата стабилност или за доверието в пазара или би 

застрашило сериозно финансовите пазари, или би причинило 

несъразмерно голяма вреда на засегнатите страни; 
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ж) ЦК от ниво 2 нарушава член 39, параграф 7, ако не оповести публично 

равнищата на защита и разходите, свързани с различните нива на 

отделяне, които предлага; 

з) ЦК от ниво 2 нарушава член 49, параграф 3, ако не оповести публично 

ключовата информация относно своя модел за управление на риска и 

допусканията, използвани при извършване на тестовете за устойчивост 

(стрес тестове) по член 49, параграф 1; 

и) ЦК от ниво 2 нарушава член 50, параграф 2, ако не посочи ясно своите 

задължения във връзка с доставката на финансови инструменти, 

включително дали той има задължение да извърши или получи доставки 

на финансови инструменти или дали обезщетява участниците за загуби, 

възникнали в рамките на процеса на доставка; 

й) ЦК от ниво 2 нарушава член 50в, параграф 1, ако не предостави на 

клиринговите си членове, които са институции, или на техните 

компетентни органи информацията, посочена в член 50в, параграф 1, 

букви а), б), в), г) и д); 

к) ЦК от ниво 2 нарушава член 50в, параграф 2, ако уведомява своите 

клирингови членове, които са институции, по-рядко от веднъж на всеки 

три месеца или по-рядко, отколкото е изискал ЕОЦКП в съответствие с 

член 50в, параграф 2. 
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V. Нарушения, свързани с възпрепятстване на дейностите по надзора: 

а) ЦК нарушава член 25в, ако не предоставя информация в отговор на 

решение, с което се изисква информация съгласно член 25в, 

параграф 2, или ако предоставя неточна или подвеждаща информация в 

отговор на обикновено искане за информация от страна на ЕОЦКП в 

съответствие с член 25в, параграф 2 или 3, или в отговор на решение на 

ЕОЦКП, с което се изисква информация в съответствие с член 25в, 

параграф 3; 

б) ЦК или неговите представители предоставят неточни или 

подвеждащи отговори на въпросите, зададени съгласно член 25г, 

параграф 1, буква в); 

в) ЦК не изпълнява член 25г, параграф 1, буква д), ако не спазва искането 

на ЕОЦКП за предоставяне на съхранявана информация за 

телефонни разговори или пренос на данни; 

г) ЦК от ниво 2 не изпълнява своевременно надзорна мярка, изисквана с 

решение, прието от ЕОЦКП по силата на член 25н; 

д) ЦК от ниво 2 не приема проверка на място, изискана с решение за 

разследване, прието от ЕОЦКП ▌ съгласно член 25д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

Списък на коефициентите, свързани с утежняващите и смекчаващите фактори за 

прилагането на член 25ж, параграф 3 

Към основния размер на глобите, посочени в член 25ж, параграф 2, се прилагат 

кумулативно следните коефициенти: 

I. Коригиращи коефициенти, свързани с утежняващи фактори: 

а) ако нарушението е извършено повече от веднъж, за всяко следващо 

извършване се прилага допълнителен коефициент 1,1; 

б) ако нарушението е извършвано в продължение на повече от шест месеца, 

се прилага коефициент 1,5; 

в) ако нарушението е разкрило системни слабости в организацията на ЦК, 

по-специално в неговите процедури, системи на управление или 

вътрешен контрол, се прилага коефициент 2,2; 
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г) ако нарушението има негативно въздействие върху дейностите и 

услугите на ЦК, се прилага коефициент 1,5; 

д) ако нарушението е извършено умишлено, се прилага коефициент 2; 

е) ако след установяване на нарушението не са предприети коригиращи 

мерки, се прилага коефициент 1,7; 

ж) ако висшето ръководство на ЦК не е оказало съдействие на ЕОЦКП при 

извършването на разследванията, се прилага коефициент 1,5. 

II. Коригиращи коефициенти, свързани със смекчаващи фактори: 

а) ако нарушението продължава по-малко от 10 работни дни, се прилага 

коефициент 0,9; 

б) ако висшето ръководство на ЦК може да докаже, че е взело всички 

необходими мерки за предотвратяване на нарушението, се прилага 

коефициент 0,7; 

в) ако ЦК е уведомил ЕОЦКП за нарушението по бърз, ефективен и 

изчерпателен начин, се прилага коефициент 0,4; 

г) ако ЦК доброволно е предприел мерки, за да гарантира, че подобно 

нарушение не може да се извърши в бъдеще, се прилага коефициент 

0,6.“.  
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0439 

Насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение 

на регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаване на 

използването на пазарите за растеж на МСП (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 

2018/0165(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 

(COM(2018)0331), 

— 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 (C8-0212/2018), 

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

Европейския съюз, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 19 септември 2018 г.22, 

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия 

съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо 

от 20 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на 

позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността, 

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

0437/2018), 

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

                                                 
22  ОВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 79. 
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2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 

това предложение; 

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

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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P8_TC1-COD(2018)0165 

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с 

оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с 

насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП* 

(текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 114 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

▌ 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет23, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура24, 

                                                 
*  ТЕКСТЪТ ПОДЛЕЖИ НА ПРАВНО-ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ. 
23 ОВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 79. 
24 Позиция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. 
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като имат предвид, че: 

(1) Инициативата за съюз на капиталовите пазари има за цел да намали 

зависимостта от банковото кредитиране, да диверсифицира пазарните 

източници на финансиране за всички малки и средни предприятия (МСП) и да 

насърчи емитирането на облигации и акции от МСП на публичните пазари. 

Дружествата, установени в Съюза, които желаят да набират капитал на местата 

на търговия, са изправени пред високи еднократни и текущи разходи за 

оповестяване и за спазване на нормативната уредба, което може преди всичко 

да ги демотивира да се регистрират за публична търговия на местата на 

търговия в Съюза. Освен това акциите, емитирани от МСП на местата на 

търговия в Съюза, често притежават по-ниски нива на ликвидност и по-висока 

волатилност, което увеличава цената на капитала, като прави този източник на 

финансиране прекалено обременителен. Следователно от съществено 

значение е наличието на хоризонтална политика на Съюза за МСП. 

Необходимо е тази политика да бъде приобщаваща, последователна и 

ефективна и да взема предвид различните подгрупи МСП и различните им 

потребности. 
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(2) С Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета25 бе създаден 

нов тип места на търговия — пазарите за растеж на МСП, вид многостранна 

система за търговия (МСТ), за да се улесни достъпът до капитали за МСП и за 

да им се даде възможността да растат, и за да се улесни по-нататъшното 

развитие на специализирани пазари, които имат за цел да посрещнат нуждите 

на МСП, които са емитенти на тези пазари и имат потенциал за растеж. В 

Директива 2014/65/ЕС също се предвижда, че „вниманието следва да бъде 

насочено към начина, по който бъдещото регулиране следва допълнително да 

стимулира и насърчи използването на този пазар, така че да се засили неговата 

привлекателност за инвеститорите и да се осигури намаляване на 

административните тежести и да се предоставят допълнителни стимули за 

МСП да получат достъп до капиталовите пазари чрез пазари за растеж на 

МСП“. В своето становище по предложението на Комисията за 

настоящия регламент Европейският икономически и социален комитет 

изтъква, че недостатъчната комуникация и бюрократичният подход 

създават значителни пречки и че трябва да бъдат полагани много повече 

усилия за преодоляването им. В допълнение Икономическият и социален 

комитет заявява, че комуникацията следва да бъде насочена към най-

ниското ниво във веригата, като включва сдруженията на МСП, 

социалните партньори и търговските палати. 

 

                                                 
25 Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. 

относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 
2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349). 
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(3) Беше отбелязано обаче, че емитентите, допуснати до търговия на пазар за 

растеж на МСП, се възползват от сравнително малко регулаторни облекчения в 

сравнение с емитентите, допуснати до търговия на МСТ или на регулирани 

пазари. Повечето от задълженията, посочени в Регламент (ЕС) № 596/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета, се прилагат по еднакъв начин за всички 

емитенти, независимо от техния размер или мястото на търговия, на което 

техните финансови инструменти са допуснати до търговия. Това слабо 

разграничаване между емитентите на пазарите за растеж на МСП и емитентите 

на многостранни системи за търговия има възпиращ ефект за МСТ да 

предприемат действия за регистрация като пазар за растеж на МСП, което се 

доказва от ниската степен на използване на знака „пазар за растеж на МСП“ 

към настоящия момент. Следователно е необходимо да се въведат 

допълнителни пропорционални облекчения с цел адекватно насърчаване на 

използването на пазарите за растеж на МСП. 
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(4) Привлекателността на пазарите за растеж на МСП следва да бъде засилена 

чрез допълнително намаляване на разходите за спазване на нормативната 

уредба и облекчаване на административната тежест за емитентите на пазарите 

за растеж на МСП. За да се гарантират най-високи стандарти на спазване на 

нормативната уредба на регулираните пазари, облекченията, предвидени в 

настоящия регламент, следва да бъдат ограничени до дружества, регистрирани 

на пазари за растеж на МСП, независимо от факта, че не всички МСП са 

регистрирани на пазари за растеж на МСП и не всички дружества, 

регистрирани на пазари за растеж на МСП, са МСП. Съгласно Директива 

2014/65/ЕС до търговия на пазар за растеж на МСП могат да бъдат допуснати 

до 50% от предприятията, които не са МСП, за да се поддържа рентабилността 

на бизнес модела на пазарите за растеж на МСП, посредством, inter alia, 

ликвидността на ценните книжа на дружества, които не са МСП. Предвид 

рисковете, свързани с прилагането на различен набор от правила за 

емитентите, регистрирани на места на търговия от една и съща категория, а 

именно пазарите за растеж на МСП, промените, посочени в настоящия 

регламент, не следва да се ограничават само до емитенти, които са МСП. С цел 

последователност в подхода спрямо емитентите и яснота за инвеститорите 

намаляването на разходите за спазване на нормативната уредба и 

облекчаването на административната тежест следва да се прилагат за всички 

емитенти на пазарите за растеж на МСП, независимо от тяхната пазарна 

капитализация. Необходимо е да има по-ясна насоченост към МСП — 

крайните бенефициери на настоящия регламент — и към техните 

потребности. От решаващо значение в този процес е 

административното опростяване, но са необходими и други стъпки. 

Трябва да се положат усилия за подобряване на пряко достъпната за МСП 

информация във връзка с възможностите за тяхното финансиране, за да 

се стимулира развитието им. 
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(4a) Успехът на даден пазар за растеж на МСП не следва да се определя само 

по брой регистрирани дружества, а по-скоро по темпа на растеж, 

постигнат от регистрираните дружества. Регулаторните облекчения 

следва да се прилагат в полза на онези по-малки дружества, които имат 

потенциал за растеж. 
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(5) Съгласно член 10 от Регламент (ЕС) № 596/2014 незаконното разкриване на 

вътрешна информация възниква, когато дадено лице разполага с такава 

информация и я разкрива на кое да е друго лице, освен когато разкриването 

е извършено при обичайното упражняване на дейност, професия или 

служебни задължения. Съгласно член 11, параграф 4 разкриването на 

вътрешна информация в хода на пазарно проучване се счита за извършено 

в рамките на обичайното упражняване на дейността, професията или 

служебните задължения на лицето, при условие че се спазват определени 

процедури, установени от рамката за пазарното проучване. Пазарното 

проучване се състои в съобщаване на информация на един или повече 

потенциални инвеститори преди обявяването на сделката, за да се оцени 

интересът на потенциалните инвеститори към евентуална сделка и условията, 

свързани с нея, като например нейният евентуален размер или цена. По време 

на фазата на договаряне при частните емисии на облигации емитентите ▌ 

провеждат обсъждания с ограничен брой потенциални квалифицирани 

инвеститори (съгласно определението в Регламент (ЕС) 2017/1129 на 

Европейския парламент и на Съвета26) и договарят всички договорни условия 

на сделката с тези квалифицирани инвеститори. Съобщаването на информация 

по време на тази фаза на договаряне на частни емисии на облигации има за цел 

оформянето и завършването на сделката в нейната цялост, а не оценяване на 

интереса на потенциалните инвеститори по отношение на предварителните 

параметри на сделката. Налагането на изискване за пазарно проучване за 

частните емисии на облигации може понякога да бъде обременително и да има 

възпиращ ефект за започването на обсъждания за подобни сделки както за 

емитентите, така и за инвеститорите. За да се стимулира привлекателността на 

частните емисии на облигации, разкриването на вътрешна информация за 

тези сделки на квалифицирани инвеститори следва да се счита за 

извършено при обичайното упражняване на дейност, професия или 

служебни задължения и следва да бъде изключено от обхвата на режима 

                                                 
26 Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 

г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или 
допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на 
Директива 2003/71/ЕО. 
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относно пазарното проучване, при условие че е налице подходящо 

споразумение за неразкриване на информация. 



 

 259 

 

(6) Известна ликвидност на акциите на емитента може да се постигне чрез 

механизми за осигуряване на ликвидност, като например споразумения за 

маркет-мейкинг или договори за осигуряване на ликвидност. Споразумението 

за маркет-мейкинг включва договор между пазарния оператор и трета страна, 

която се ангажира да поддържа ликвидността на определени акции и в замяна 

на това получава отстъпки от таксите за търговия. Договорът за осигуряване на 

ликвидност е договор между емитент и трета страна, която се ангажира да 

осигури ликвидност на акциите на емитента и от негово име. За да се 

гарантира напълно запазването на интегритета на пазара, договорите за 

осигуряване на ликвидност следва да бъдат достъпни за всички емитенти на 

пазарите за растеж на МСП в рамките на Съюза, стига да са изпълнени някои 

условия. Не всички компетентни органи са установили, по силата на член 13 от 

Регламент (ЕС) № 596/2014, приети пазарни практики във връзка с договорите 

за осигуряване на ликвидност ▌, което означава, че не всички емитенти на 

пазарите за растеж на МСП в Съюза в момента имат достъп до схеми за 

ликвидност. Тази липса на схеми за ликвидност може да бъде пречка за 

ефективното развитие на пазарите за растеж на МСП. Поради това е 

необходимо да се установи рамка на Съюза, която да позволи на емитентите на 

пазарите за растеж на МСП да сключват договор за осигуряване на ликвидност 

с доставчик на ликвидност в друга държава членка, ако липсват приети 

пазарни практики, установени на национално равнище. За целта съгласно 

тази рамка на ЕС лице, което сключва договор за осигуряване на 

ликвидност с доставчик на ликвидност, няма да се счита за участващо в 

манипулиране на пазара. От съществено значение обаче е рамката на Съюза 

за договорите за осигуряване на ликвидност на пазарите за растеж на МСП 

▌да не заменя, а по-скоро да допълва съществуващите или бъдещите приети 

национални пазарни практики. От съществено значение е компетентните 

органи да си запазят възможността да установяват приети пазарни практики за 

договорите за осигуряване на ликвидност, за да приспособят техните условия 

към местните особености или за да разширят обхвата на тези споразумения, 

така че да включва неликвидни ценни книжа, различни от търгуваните на 

местата на търговия. 
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(7) За да се гарантира единно прилагане на рамката на Съюза относно договорите 

за осигуряване на ликвидност, посочена в съображение 6, Регламент (ЕС) № 

596/2014 следва да бъде изменен с цел оправомощаване на Комисията да 

приеме технически стандарти за изпълнение, разработени от Европейския 

орган за ценни книжа и пазари, съдържащи образец, който да се използва за 

целите на такива договори. Комисията следва да приеме тези технически 

стандарти за изпълнение посредством актове за изпълнение по силата на член 

291 от Договора и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на 

Европейския парламент и на Съвета27. 

(7а) Използването на пазарите за растеж на МСП следва активно да се 

насърчава. Много МСП все още не знаят за съществуването им като нова 

категория места на търговия. 

                                                 
27 Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 

ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за 
ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на 
Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84). 
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(8) Съгласно член 17, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 596/2014 емитентите могат 

да решат да отложат публичното разкриване на вътрешна информация, ако има 

вероятност техните законни интереси да бъдат засегнати. От емитентите обаче 

се изисква да уведомят компетентния орган за това и да дадат обяснение на 

основанията в подкрепа на решението. Задължението на емитентите, чиито 

финансови инструменти са допуснати до търговия само на пазар за растеж 

на МСП, да документират писмено причините, поради които са решили да 

отложат разкриването на информация, може да бъде обременително. Счита се, 

че облекченото изискване за емитентите, чиито финансови инструменти 

са допуснати до търговия само на пазар за растеж на МСП, което се 

състои в задължението да се предоставя обяснение на причините за отлагането 

единствено при поискване от компетентния орган, няма да окаже значително 

въздействие върху способността на компетентния орган да следи разкриването 

на вътрешна информация, като същевременно ▌ ще облекчи 

административната тежест за емитентите на пазарите за растеж на МСП, при 

условие че компетентните органи продължат да бъдат уведомявани за 

решението за отлагане и са в състояние да започнат разследване, ако имат 

съмнения относно това решение. 
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(9) Сегашните по-малко строги изисквания за емитентите на пазарите за растеж на 

МСП да представят, в съответствие с член 18, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 

596/2014, списък на лицата с достъп до вътрешна информация само при 

поискване от компетентния орган, имат ограничено практическо въздействие, 

тъй като за тези емитенти продължава да важи изискването за текущ контрол 

на лицата, които се определят като лица с достъп до вътрешна информация в 

контекста на текущи проекти. Поради това съществуващото облекчение следва 

да бъде заменено от възможността емитентите на пазарите за растеж на МСП 

да поддържат само списък на лицата, които имат редовен достъп до вътрешна 

информация при обичайното упражняване на служебните си задължения, 

като например директори, членове на управителните органи или 

вътрешни съветници. За емитентите на пазарите за растеж на МСП би 

било обременително бързо да адаптират пълния списък на лицата с 

достъп до вътрешна информация, определен в Регламент за изпълнение 

(ЕС) 2016/347 на Комисията. Същевременно, тъй като някои държави 

членки считат, че списъците на лицата с достъп до вътрешна 

информация са важен елемент за осигуряване на високо ниво на 

интегритет на пазара, държавите членки следва да разполагат с 

възможността да въведат изискване емитентите на пазарите за растеж 

на МСП да предоставят по-подробни списъци на лицата с достъп до 

вътрешна информация, които включват всички лица с достъп до 

вътрешна информация. Независимо от това, като се вземе предвид 

необходимостта да се гарантира пропорционалност на 

административната тежест за МСП, тези списъци следва да съдържат 

облекчено количество информация в сравнение с пълните списъци на 

лицата с достъп до вътрешна информация. 
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(9a) От съществено значение е да се поясни, че задължението за изготвяне на 

списъци на лицата с достъп до вътрешна информация е както на 

емитентите, така и на лицата, действащи от тяхно име или за тяхна 

сметка. Следва да бъдат изяснени отговорностите на лицата, които 

действат от името или за сметка на емитента във връзка с изготвянето 

на списъци на лицата с достъп до вътрешна информация, с цел да се 

избегне различното тълкуване и практики в целия Съюз. Съответните 

разпоредби на Регламент (ЕС) № 596/2014 следва да бъдат съответно 

изменени. 

 

(10) По силата на член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 емитентите 

трябва да оповестяват публично сделките на заемащите ръководни постове и 

тясно свързаните с тях лица в рамките на три дни след сделката. Същият краен 

срок се прилага по отношение на задължението на заемащите ръководни 

постове и тясно свързаните с тях лица да уведомяват емитента за своите 

сделки. В случаите, когато емитентите и участниците на пазара на квоти 

за емисии са уведомени със закъснение от заемащите ръководни постове и 

тясно свързаните с тях лица за техните сделки, тези емитенти и участници 

на пазара на квоти за емисии срещат технически трудности да спазят 

тридневния срок, което може да породи проблеми, свързани с отговорността. 

Поради това на емитентите ▌и участниците на пазара на квоти за емисии 

следва да бъде разрешено да оповестяват сделки в рамките на два дни след 

като заемащите ръководни постове и тясно свързаните с тях лица са 

извършили уведомяване за тези сделки. 
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(10a) Член 1, параграф 4 (за публичните предлагания на ценни книжа) и член 1, 

параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на 

Съвета позволяват на емитента при определени условия да не изготвя 

проспект в случай на предложение за размяна, сливане или разделяне. 

Вместо това на пазара трябва да се предостави на разположение 

документ, в който се съдържа минимална информация, описваща 

сделката и нейното отражение върху емитента. Този документ не 

подлежи нито на преглед, нито на одобрение от националния 

компетентен орган и съдържанието му следва да е облекчено в сравнение с 

проспекта. Една непредвидена последица от това освобождаване е, че при 

някои обстоятелства нерегистрирано дружество емитент може да 

извърши първоначалното допускане до търговия на ценните си книжа без 

да изготвя проспект, като по този начин лишава инвеститорите от 

полезната информация, съдържаща се в проспекта, и същевременно 

избягва преглед от националния компетентен орган на информацията, 

предоставена на пазара. Поради това е целесъобразно да се въведе 

изискване нерегистрираният емитент, който иска да бъде допуснат до 

търговия след предложение за размяна, сливане или разделяне, да изготвя 

проспект. 
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(10б) Член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на 

Съвета понастоящем не допуска използването на опростен проспект за 

емитенти, чиито дялови ценни книжа са били постоянно допускани до 

търговия на регулиран пазар или на пазар за растеж на МСП през най-

малко последните 18 месеца, и които искат да емитират ценни книжа, 

даващи достъп до дялови ценни книжа, взаимозаменяеми с дялови ценни 

книжа, които са били емитирани преди това. Във връзка с това член 14 

следва да бъде изменен, за да се позволи на емитентите да използват 

опростен проспект. 

(11) Пазарите за растеж на МСП не следва да се възприемат като последния етап в 

увеличаването на броя на емитентите и следва да дават възможност на 

успешно развиващите се дружества да растат и в даден момент да се 

прехвърлят на регулираните пазари, за да се възползват от по-висока 

ликвидност и по-голям брой инвеститори. За да се улесни прехвърлянето от 

пазар за растеж на МСП към регулиран пазар, разрастващите се дружества 

следва да могат да прилагат опростения режим на оповестяване ▌, както е 

предвидено в член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент 

и на Съвета, за допускане на регулиран пазар на ценни книжа, 

взаимозаменяеми със ценни книжа, които са били емитирани преди това, 

при условие че тези дружества са предлагали публично ценни книжа, които 

са били постоянно допускани до търговия на пазар за растеж на МСП за 

период от най-малко две години и са изпълнявали изцяло задълженията за 

предоставяне на информация и оповестяване през целия период, когато са 

били регистрирани. Такъв период от време би следвало да даде възможност 

на емитентите да придобият достатъчно опит и да предоставят информация на 

пазара относно финансовото си състояние и изискванията за предоставяне на 

информация съгласно разпоредбите на Директива 2014/65/ЕС. 
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(12) Съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на 

Съвета28 емитентите на пазари за растеж на МСП не са задължени да 

публикуват своите финансови отчети съгласно Международните стандарти за 

финансово отчитане. За да се избегне обаче отклоняването от стандартите на 

регулираните пазари, емитентите на пазари за растеж на МСП, които биха 

желали да използват опростения режим на оповестяване за прехвърляне на 

регулиран пазар, следва да изготвят своите най-актуални финансови отчети, 

включително сравнителната информация за предходната година, в 

съответствие с посочения регламент, при условие че от тях ще се изисква да 

изготвят консолидирани отчети. Емитентите на пазари за растеж на 

МСП, от които няма да се изисква да изготвят консолидирани отчети, 

следва да спазват националното право на държавата членка, в която е 

учредено дружеството. 

                                                 
28 Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 

2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 
11.9.2002 г., стр. 1). 
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(12a) Общата цел на настоящия регламент е изцяло съобразена с целите на 

проспекта на ЕС за растеж, определени в член 15 от Регламент (ЕС) 

2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета. Проспектът на ЕС за 

растеж е кратък и следователно икономичен за изготвяне, което 

намалява разходите на МСП. МСП следва да могат да изберат да 

използват проспекта на ЕС за растеж. Установеното в момента 

определение за МСП в Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския 

парламент и на Съвета може да бъде прекалено ограничително, особено 

по отношение на емитенти, кандидатстващи за допускане до търговия 

на пазар за растеж на МСП, които са по-големи от традиционните МСП. 

В резултат на това по отношение на публичните предлагания, следвани 

непосредствено от първоначално допускане до търговия на пазар за 

растеж на МСП, по-малките дружества няма да са в състояние да 

използват проспекта на ЕС за растеж, дори и тяхната пазарна 

капитализация след първоначалното им допускане до търговия да е по-

ниска от 200 милиона евро. Следователно член 15 от Регламент (ЕС) 

2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета следва да бъде изменен, 

за да се позволи на дружествата, които кандидатстват за първоначално 

публично предлагане с ориентировъчна пазарна капитализация под 

200 милиона евро, да изготвят проспект на ЕС за растеж. 
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(12б) Предвид значението на МСП за функционирането на икономиката на 

Съюза, специално внимание следва да се отдели на въздействието на 

законодателството на Съюза в областта на финансовите услуги върху 

финансирането на МСП. За да се съобрази с това значение, Комисията 

следва при преразглеждане на цялото законодателство, което засяга 

финансирането на регистрирани и нерегистрирани МСП, да анализира 

регулаторните и административните пречки, включително за научните 

изследвания, които ограничават или възпрепятстват инвестициите в 

МСП. При това Комисията следва да прави оценка на еволюцията на 

капиталовите потоци към МСП и да се стреми да създаде благоприятна 

регулаторна среда за стимулиране на финансирането на МСП. 

(13) Поради това регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) № 2017/1129 следва да бъдат 

съответно изменени. 

(14) Измененията, предвидени в настоящия регламент, следва да се прилагат от 

датата на влизане в сила на настоящия регламент. Член 1 обаче се прилага 

12 месеца след влизането в сила, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 
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Член 1  

Изменения на Регламент (ЕС) № 596/2014 

Регламент (ЕС) № 596/2014 се изменя, както следва: 

1. В член 11 се вмъква следният параграф 1а: 

„1а. Когато дадено предлагане на ценни книжа е предназначено единствено за 

квалифицирани инвеститори съгласно определението в член 2, буква д) 

от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета*, 

съобщаването на информация на тези квалифицирани инвеститори за 

целите на договарянето на условията за тяхното участие в емитирането 

на облигации от емитент, чиито финансови инструменти са допуснати до 

търговия на място на търговия, или от трета страна, която действа 

от негово име или за негова сметка, не представлява пазарно 

проучване. Това съобщаване се счита за извършено при обичайното 

упражняване на дейност, професия или служебни задължения 

съгласно член 10, параграф 1 и следователно не представлява 

незаконно разкриване на вътрешна информация. Емитентът гарантира, че 

квалифицираните инвеститори, които получават информацията, са 

запознати и писмено потвърждават произтичащите законови и 

регулаторни задължения и са наясно със санкциите, приложими при 

злоупотреба с вътрешна информация и незаконно разкриване на 

вътрешна информация. 

* Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 

юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при 

публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на 

регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 

30.6.2017 г., стр. 12).“; 
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2. В член 13 се вмъкват следните параграфи 12 и 13: 

„12. Без да се засягат националните приети пазарни практики, 

установени в съответствие с параграфи 1 – 11, емитент, чиито 

финансови инструменти са допуснати до търговия на пазар за растеж на 

МСП, има право да сключи договор за осигуряване на ликвидност за 

своите акции, използвайки образец на Съюза, който да бъде 

разработен от Европейския орган за ценни книжа и пазари в 

съответствие с параграф 13, ако са изпълнени всички изброени по-

долу условия: 

а) условията на договора за осигуряване на ликвидност отговарят на 

критериите, определени в член 13, параграф 2 от настоящия 

регламент и в Делегиран регламент (ЕС) 2016/908 на Комисията**; 

б) договорът за осигуряване на ликвидност се сключва в съответствие 

с образеца, посочен в параграф 13; 

в) доставчикът на ликвидност е надлежно упълномощен от 

компетентния орган в съответствие с Директива 2014/65/ЕС и е 

регистриран като член на пазара при пазарния оператор или при 

инвестиционния посредник, управляващ пазара за растеж на МСП; 
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г) пазарният оператор или инвестиционният посредник, управляващ 

пазара за растеж на МСП, писмено потвърждава пред емитента, че е 

получил копие от договора за осигуряване на ликвидност и е 

съгласен с условията и реда на този договор. 

Емитентът, посочен в първа алинея от настоящия параграф, трябва да 

може да докаже по всяко време постоянното изпълнение на условията, 

при които е сключен договорът. Емитентът и инвестиционният 

посредник, управляващ пазара за растеж на МСП, предоставят на 

съответните компетентни органи копие от договора за осигуряване на 

ликвидност при поискване. 
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13. ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за 

определяне на образец на договор, посочен в параграф 12, който да бъде 

използван за целите на сключването на договор за осигуряване на 

ликвидност, за да се гарантира спазването на условията, определени в 

параграф 2, включително по отношение на прозрачността и 

резултатите от осигуряването на ликвидност. 

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти 

на Комисията до … [8 месеца след датата на влизане в сила на 

настоящия регламент]. 

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа 

алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с 

процедурата, определена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 

1095/2010. 

** Делегиран регламент (ЕС) 2016/908 на Комисията от 26 февруари 2016 г. 

за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и 

на Съвета по отношение на определянето на регулаторни технически 

стандарти относно критериите, процедурата и изискванията за 

установяване на приета пазарна практика, както и относно изискванията 

за нейното запазване, прекратяване или за изменение на условията за 

приемането ѝ (OВ L 153, 10.6.2016 г., стр. 3).“; 
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3. В член 17, параграф 4 се добавя следната алинея: 

„Чрез дерогация от трета алинея емитентът, чиито финансови 

инструменти са допуснати до търговия единствено на пазар за растеж на 

МСП, ▌ предоставя на компетентния орган ▌ писмено обяснение само при 

поискване. Доколкото емитентът е в състояние да обоснове своето 

решение за забавяне, от него не се изисква да съхранява информация за това 

обяснение.“; 

 

4. В член 18 параграфи 1 – 6 се заменят със следното: 

„1. Емитентите и всяко лице, действащо от тяхно име или за тяхна 

сметка: 

а) изготвят списък на всички лица, които имат достъп до 

вътрешна информация и които работят за тях по силата на 

трудов договор или по друг начин изпълняват задължения, чрез 

които имат достъп до вътрешна информация, като например 

консултанти, счетоводители или агенции за кредитен 

рейтинг(списък на лицата с достъп до вътрешна информация); 

б) бързо актуализират списъка на лицата с достъп до вътрешна 

информация в съответствие с параграф 4; и 

в) предоставят списъка на лицата с достъп до вътрешна 

информация на компетентния орган възможно най-бързо при 

поискване. 
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2. Емитентите и всяко лице, действащо от тяхно име или за тяхна 

сметка, предприемат всички разумни мерки, за да гарантират, че 

всяко лице от списъка на лицата с достъп до вътрешна информация 

признава писмено произтичащите правни и регулаторни задължения 

и е запознато със санкциите, приложими при злоупотреба с 

вътрешна информация и незаконно разкриване на вътрешна 

информация. 

Когато емитентът изисква от друго лице да изготви и актуализира 

списъка на емитента на лицата с достъп до вътрешна информация, 

емитентът продължава да носи пълната отговорност за спазването 

настоящия член. Емитентът винаги запазва правото си на достъп 

до списъка на лицата с достъп до вътрешна информация, изготвян 

от това друго лице. 

3. Списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация включва 

поне: 

а) самоличността на всяко лице, което има достъп до вътрешна 

информация; 

б) причината за включването на това лице в списъка на лицата с 

достъп до вътрешна информация; 

в) датата и часа, когато това лице е получило достъп до 

вътрешна информация; и 

г) датата, на която е създаден списъкът на лицата с достъп до 

вътрешна информация. 
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4. Емитентите и всяко лице, което действа от тяхно име или за 

тяхна сметка, бързо актуализират своя списък на лицата с достъп 

до вътрешна информация, като включват и датата на 

актуализиране при следните обстоятелства: 

а) когато е налице промяна в причината за включване на дадено 

лице, което вече фигурира в списъка на лицата с достъп до 

вътрешна информация; 

б) когато има ново лице с достъп до вътрешна информация, което 

трябва следователно да бъде добавено към списъка на лицата с 

достъп до вътрешна информация; и 

в) когато дадено лице престане да има достъп до вътрешна 

информация. 

Всяка актуализация указва датата и часа на настъпване на 

промяната, наложила актуализацията. 

5. Емитентите и всяко лице, което действа от тяхно име или за 

тяхна сметка, съхраняват своя списък на лицата с достъп до 

вътрешна информация за срок от най-малко пет години след 

изготвянето или актуализацията му. 
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6. Емитентите, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на 

пазар за растеж на МСП, имат право да включват в своите списъци на 

лицата с достъп до вътрешна информация само лицата, които поради 

функцията, която изпълняват, или длъжността, която заемат в рамките на 

организацията на емитента, имат редовен достъп до вътрешна 

информация. 

Чрез дерогация от първа алинея и когато е обосновано от 

специфични национални опасения във връзка с интегритета на 

пазара, държавите членки могат да изискват от емитентите, 

чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на пазар за 

растеж на МСП, да използват списъци на всички лица с достъп до 

вътрешна информация, както е определено в параграф 1, буква а), 

съдържащи посочената информация в разработения от ЕОЦКП 

формат, съгласно трета алинея. 

 

ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за 

изпълнение за определяне на точния формат на списъците на 

лицата с достъп до вътрешна информация, както е посочено във 

втора алинея. Форматът на списъка на лицата с достъп до 

вътрешна информация е пропорционален и облекчен в сравнение с 

формата на списъците на лицата с достъп до вътрешна 

информация, посочени в параграф 9 от настоящия член. 

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически 

стандарти за изпълнение в срок до [8 месеца след датата на влизане 

в сила]. На Комисията се предоставя правомощие за приемане на 

посочените в трета алинея технически стандарти за изпълнение в 

съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

При поискване този списък се предоставя на компетентния орган 

възможно най-скоро.“; 
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5. В ▌ член 19, параграф 3 първа алинея се заменя със следното ▌: 

„Емитентът или участникът на пазара на квоти за емисии разполага с два 

работни дни след получаване на уведомлението, посочено в параграф 1, за да 

оповестят публично информацията, съдържаща се в това уведомление.“; 

5а. Член 35, параграф 2 се заменя със следното: 

„2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, 

параграфи 5 и 6, член 12, параграф 5, член 17, параграф 2, трета 

алинея, член 17, параграф 3 и член 19, параграфи 13 и 14, се 

предоставя на Комисията за петгодишен срок, считано от ... 

[датата на влизане в сила на акта за изменение]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът 

не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца 

преди изтичането на всеки срок.“. 
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Член 2  

Изменения на Регламент (ЕС) ▌2017/1129 

▌Регламент (ЕС) 2017/1129 се изменя, както следва: 

1. В член 1 се добавят следните параграфи 6а и 6б: 

„6а. Освобождаванията, посочени в параграф 4, буква е) и параграф 5, 

буква д), се прилагат само по отношение на дялови ценни книжа, 

когато: 

а) предлаганите дялови ценни книжа вече са били допуснати до 

търговия на регулиран пазар преди търговото предложение и 

сделката, а търговото предложение не се смята за сделка по 

обратно придобиване по смисъла на точка Б19 от МСФО 3, 

„Бизнес комбинации“, одобрен от Европейския съюз, или 

б) органът, който е компетентен да разгледа документа за 

предложението по Директива 2004/25/ЕО, е издал 

предварително одобрение на документа, посочен в параграф 4, 

буква е) или параграф 5, буква д). 
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6б. Освобождаванията, посочени в параграф 4, буква ж) и параграф 5, 

буква е), се прилагат само по отношение на дялови ценни книжа в 

следните случаи: 

а) дяловите ценни книжа на поглъщащото образувание вече са 

били допуснати до търговия на регулиран пазар преди сделката; 

б) дяловите ценни книжа на подлежащото на разделяне 

образувание вече са били допуснати до търговия на регулиран 

пазар преди сделката; 

в) сливането не отговаря на условията за сделка по „обратно 

придобиване“ по смисъла на точка Б19 от МСФО 3, „Бизнес 

комбинации“, одобрен от Европейския съюз.“; 
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2. Член 14 се изменя, както следва: 

а) параграф 1, първа алинея се изменя, както следва: 

i) буква б) се заменя със следното: 

„б) без да се засяга член 1, параграф 5, емитентите, чиито 

дялови ценни книжа са били постоянно допускани до 

търговия на регулиран пазар или на пазар за растеж за 

МСП през най-малко последните 18 месеца и които 

емитират недялови ценни книжа или ценни книжа, 

взаимозаменяеми със съществуващи дялови ценни книжа 

на емитента, които вече се допуснати до търговия;“; 

ii) добавя се следната буква г): 

„г) емитенти, чиито ценни книжа са били предлагани публично 

и постоянно допускани до търговия на пазар за растеж на 

МСП в продължение най-малко на две години, и са 

изпълнявали изцяло задълженията за предоставяне на 

информация и оповестяване през целия период, когато са 

били допуснати до търговия, и които кандидатстват да 

бъдат допуснати ▌до търговия на регулиран пазар на ценни 

книжа, взаимозаменяеми с ценни книжа, които са били 

емитирани преди това.“; 
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б) ▌ параграф 2 се изменя, както следва: 

i) във втора алинея се добавя следното изречение: 

„За емитентите, посочени в параграф 1, първа алинея, буква г), 

чиито ценни книжа са били допуснати до търговия на пазар за 

растеж на МСП и от които ще се изисква да изготвят 

консолидирани отчети съгласно Директива 2013/34/ЕС след 

допускането на ценните им книжа до търговия на регулиран 

пазар, най-актуалните финансови отчети съгласно член 14, 

параграф 3, буква а), съдържащи сравнителна информация за 

предходната година, включена в опростения проспект, се изготвят в 

съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, 

одобрени в Съюза по силата на Регламент (ЕО) № 1606/2002***. 

________________________________ 

*** Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на 

Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните 

счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).“; 
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ii) добавят се следните алинеи:  

„За емитентите, посочени в параграф 1, първа алинея, буква 

г), чиито ценни книжа са били допуснати до търговия на 

пазар за растеж на МСП и от които няма да се изисква да 

изготвят консолидирани отчети съгласно Директива 

2013/34/ЕС след допускането на ценните им книжа до 

търговия на регулиран пазар, най-актуалните финансови 

отчети съгласно член 14, параграф 3, буква а), съдържащи 

сравнителна информация за предходната година, включена в 

опростения проспект, се изготвят в съответствие с 

националното право на държавата членка, в която е учредено 

дружеството. 

 

За емитенти от трети държави, чиито ценни книжа са били 

допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП, най-

актуалните финансови отчети съгласно член 14, параграф 3, 

буква а), съдържащи сравнителна информация за предходната 

година, включена в опростения проспект, се изготвят в 

съответствие с националния счетоводен стандарт на 

третата държава, еквивалентен на Регламент (ЕО) 

№ 1606/2002. Ако тези национални счетоводни стандарти на 

третата държава не са еквивалентни на МСФО, 

финансовите отчети се преработват в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 1606/2002.“; 
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в) параграф 3, втора алинея, буква д) се изменя, както следва: 

„д) за дялови ценни книжа, включително ценни книжа, даващи 

достъп до дялови ценни книжа, декларацията за оборотния 

капитал, декларацията за капитализацията и 

задлъжнялостта, оповестяване на всякакви конфликти на 

интереси и сделки на свързани страни, основните акционери и, 

когато е приложимо, проформа финансова информация.“; 

3. В член 15, параграф 1, първа алинея се вмъква следната буква: 

„ва) емитенти, различни от МСП, които предлагат публично акции и 

едновременно с това кандидатстват за допускане на тези акции до 

пазар за растеж на МСП, при условие че нямат акции, които вече са 

допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП, и при условие че 

резултатът от следните два компонента е по-малък от 

200 000 000 EUR: 

i) окончателната цена на предлагането или максималната цена в 

случая, посочен в член 17, параграф 1, буква б), подточка i); 

ii) общият брой на акциите в обращение веднага след публичното 

предлагане, изчислен или върху стойността на публично 

предлаганите акции, или върху максималната стойност на 

публично предлаганите акции, в случая, посочен в член 17, 

параграф 1, буква б), подточка i).“; 
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4. В приложение V точка II се заменя със следното: 

„II. Декларация за капитализацията и задлъжнялостта (само за дялови 

ценни книжа, емитирани от дружества с пазарна капитализация в 

размер над 200 000 000 EUR) и декларация за оборотния капитал 

(само за дялови ценни книжа). 

Целта е да се предостави информация относно капитализацията и 

задлъжнялостта на емитента и информация дали оборотният 

капитал е достатъчен за покриване на настоящите нужди на 

емитента и, ако не е, по какъв начин емитентът предлага да осигури 

необходимия допълнителен оборотен капитал.“ 

Член 2а 

Изменения на Директива 2014/65/ЕС 

В член 33 от Директива 2014/65/ЕС се добавя следният параграф: 

„9. До [6 месеца след влизането в сила на регламента] Комисията създава 

експертна група на участниците, която да наблюдава успеха и 

функционирането на пазарите за растеж на МСП. До [18 месеца след 

влизането в сила на регламента] групата на участниците публикува 

доклад за своите заключения.“ 
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Член 3  

Влизане в сила и прилагане 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз. 

Прилага се от … [датата на влизане в сила]. Член 1 обаче се прилага от [12 месеца 

след влизането в сила.] 

 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки. 

Съставено в Брюксел на […] година. 

За Европейския парламент      За Съвета 

Председател        Председател 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0360 

Присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт на 

Лисабонската спогодба за наименованията за произход и 

географските указания *** 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно 

проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз 

към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и 

географските указания (06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE)) 

 

(Одобрение) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид проекта на решение на Съвета (06929/2019), 

— като взе предвид Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за 

произход и географските указания, подписан в Женева на 20 май 2015 г. 

(11510/2018), 

— като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 

член 207 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (C8-0133/2019), 

— като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя 

Правилник за дейността, 

— като взе предвид препоръката на комисията по правни въпроси и становищата на 

комисията по международна търговия и на комисията по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните (A8-0187/2019), 

1. дава своето одобрение  за присъединяване на Европейския съюз към акта; 

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

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 

държавите членки. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0362 

Споразумение между Европейския съюз и правителството на 

Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните 

услуги *** 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно 

проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на 

Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република 

Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (15056/2018 – 

C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE)) 

 

(Одобрение) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид проекта на решение на Съвета (15056/2018), 

— като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и 

правителството на Република Филипини относно някои аспекти на 

въздухоплавателните услуги29, 

— като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 

член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора 

за функционирането на Европейския съюз (C8-0051/2019), 

— като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя 

Правилник за дейността, 

— като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-

0191/2019), 

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението; 

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

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 

държавите членки и на Република Филипини. 

 

                                                 
29 OВ L 322, 18.12.2018 г., стр. 3. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0363 

Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните 

маслини *** 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно 

проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския 

съюз на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните 

маслини от 2015 година (06781/2019 – C8-0134/2019 –2017/0107(NLE)) 

 

(Одобрение) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид проекта на решение на Съвета (06781/2019), 

— като взе предвид проекта на Международното споразумение за маслиновото 

масло и трапезните маслини от 2015 година (11178/2016), 

— като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 

член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), 

както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз (C8-0134/2019), 

— като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя 

Правилник за дейността, 

— като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и 

становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-

0186/2019), 

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението; 

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

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 

държавите членки. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0394 

Протокол към Споразумението между ЕO и Дания относно 

критериите и механизмите за определяне на държава, която е 

компетентна за разглеждане на молба за убежище, и системата 

Евродак *** 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно 

предложението за решение на Съвета относно сключването на протокола към 

Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно 

критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за 

разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга 

държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на 

дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската 

конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането 

(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE)) 

 

(Одобрение) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид проекта на решение на Съвета (15822/2018), 

— като взе предвид протокола към Споразумението между Европейската общност и 

Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, 

която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на 

територията на Дания или друга държава — членка на Европейския съюз, и 

системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното 

прилагане на Дъблинската конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите 

на правоприлагането (15823/2018), 

— като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 

членове 87, параграф 2, буква а), член 88, параграф 2, първа алинея, буква а), 

както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (C8-0151/2019), 

— като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя 

Правилник за дейността, 

— като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи (A8-0196/2019), 
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1. дава своето одобрение за сключването на протокола; 

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

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на Кралство 

Дания и на другите държави членки. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0413 

Споразумение за научно и техническо сътрудничество между ЕС и 

Русия *** 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно 

проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за 

научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и 

правителството на Руската федерация (07683/2019 – C8-0153/2019 – 

2019/0005(NLE)) 

 

(Одобрение) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид проекта на решение на Съвета (07683/2019), 

— като взе предвид Споразумението за сътрудничество в областта на науката и 

технологиите между Европейската общност и правителството на Руската 

федерация30, 

— като взе предвид декларацията на върховния представител Федерика Могерини 

от името на ЕС относно Автономна република Крим и град Севастопол от 20 

март 2019 г.,  

— като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 

член 186 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора 

за функционирането на Европейския съюз (C8-0153/2019), 

— като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя 

Правилник за дейността, 

— като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и 

енергетика (A8-0188/2019), 

1. дава своето одобрение за подновяването на Споразумението; 

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

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 

                                                 
30  OВ L 299, 28.11.2000 г., стр. 15. 
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държавите членки и на Русия. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0422 

Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите 

малцинства  

Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно Китай, и по-

специално положението на религиозните и етническите малцинства 

(2019/2690(RSP)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предишните си резолюции относно положението в Китай, и по-

конкретно резолюцията от 26 ноември 2009 г. относно Китай: права на 

малцинствата и прилагане на смъртното наказание31, резолюцията от 10 март 

2011 г. относно положението и културното наследство в Кашгар (Синцдзян-

уйгурски автономен регион)32, резолюцията от 15 декември 2016 г. относно 

случаите на тибетската будистка академия Ларунг Гар и Илхам Тохти33, 

резолюцията от 12 септември 2018 г. относно актуалното състояние на 

отношенията между ЕС и Китай34 и резолюцията от 4 октомври 2018 г. относно 

масовите произволни задържания на уйгури и казахи в Синцзян-уйгурския 

автономен регион35, 

— като взе предвид стратегическото партньорство между ЕС и Китай, чието начало 

беше поставено през 2003 г., и съвместното съобщение на Комисията и на 

върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност от 22 юни 2016 г., озаглавено „Елементи за нова 

стратегия на ЕС за Китай“ (JOIN(2016)0030), 

— като взе предвид насоките на ЕС за утвърждаване и защита на свободата на 

вероизповеданието и убежденията, приети от Съвета по външни работи на 

24 юни 2013 г.,  

— като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния 

представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 

сигурност (ЗП/ВП) от 12 март 2019 г., озаглавено „ЕС-Китай – стратегически 

                                                 
31  OВ C 285 E, 21.10.2010 г., стр. 80. 
32  OВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 185. 
33  OВ C 238, 6.7.2018 г., стр. 108. 
34  Приети текстове, P8_TA(2018)0343. 
35  Приети текстове, P8_TA(2018)0377. 
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перспективи“ (JOIN(2019)0005), 

— като взе предвид съвместното изявление от 21-ата среща на високо равнище 

между ЕС и Китай от 9 април 2019 г., 

— като взе предвид диалога между ЕС и Китай относно правата на човека, чието 

начало беше поставено през 1995 г., и 37-ия кръг от този диалог, проведен в 

Брюксел на 1 и 2 април 2019 г., 

— като взе предвид член 36 от Конституцията на Китайската народна република, 

който гарантира правото на всички граждани на свобода на религиозните 

убеждения, както и член 4 от нея, който подкрепя правата на националните 

малцинства,  

— като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 

16 декември 1966 г., подписан от Китай през 1998 г., но нератифициран, 

— като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., 

— като взе предвид заключителните бележки на прегледа за Китай на Комитета на 

ООН за премахване на расовата дискриминация, 

— като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник 

за дейността, 

А. като има предвид, че в своята стратегическа рамка относно правата на човека и 

демокрацията ЕС се ангажира, че ще насърчава правата на човека, демокрацията 

и принципите на правовата държава „във всички области на външната си дейност 

без изключение“ и че ЕС ще „отделя централно място на правата на човека в 

отношенията си с всички трети държави, включително със своите стратегически 

партньори“; като има предвид, че този ангажимент следва да остане в центъра на 

дългогодишните взаимоотношения между ЕС и Китай в съответствие с 

ангажимента на ЕС да поддържа тези ценности в своята външна дейност, както и 

изразения от Китай интерес да спазва международното право и стандарти, 

свързани с правата на човека, в собственото си развитие; 

Б. като има предвид, че Китай успя да извади 700 милиона души от бедността, но 

като има предвид, че след идването на власт на президента Си Дзинпин през март 

2013 г. положението с правата на човека в Китай продължи да се влошава, като 

правителството засили враждебността си спрямо изразяването на несъгласие чрез 

мирни средства, свободата на изразяване на мнение, свободата на 

вероизповедание и принципите на правовата държава; като има предвид, че 

китайските органи са задържали и преследват по съдебен път стотици защитници 

на правата на човека, адвокати и журналисти; 

В. като има предвид, че новите разпоредби относно религиозните въпроси, които 

влязоха в сила на 1 февруари 2018 г., са по-ограничителни спрямо религиозните 

групи и дейности и ги принуждават да се придържат по-стриктно към политиката 

на партията; като има предвид, че свободата на вероизповедание и свободата на 

съвестта достигнаха ново най-ниско равнище след началото на икономическите 

реформи и отварянето на Китай в края на 70-те години на миналия век; като има 
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предвид, че Китай е сред държавите с най-голям брой затворници поради 

религиозни вярвания; 

Г. като има предвид, че въпреки постигнатото през септември 2018 г. споразумение 

между Светия престол и китайското правителство относно назначаването на 

епископи в Китай, християнските религиозни общности са подложени на все по-

големи репресии в Китай, като християните, принадлежащи както към 

нелегалните, така и към одобрените от правителството църкви, са обект на тормоз 

и задържане на вярващите, разрушаване на църкви, конфискуване на религиозни 

символи и репресии срещу християнски събирания; като има предвид, че 

китайските органи в някои провинции не позволяват на лица под 18-годишна 

възраст да присъстват на религиозни дейности; като има предвид, че през 

септември 2018 г. Китай забрани християнската църква „Сион“, най-голямата 

неофициална конгрегация („домашна църква“) в Китай с над 1 500 

последователи; 

Д. като има предвид, че положението в Синцзян, където живеят 10 милиона 

мюсюлмани уйгури и етнически казахи, бързо се влошава, след като стабилността 

и контролът върху Синцзян бяха издигнати като първостепенен приоритет на 

китайските органи, дължащ се както на периодичните терористични нападения на 

уйгури в Синцзян или предполагаемо свързани със Синцзян, така и на 

стратегическото местоположение на Синцзян-Уйгурския автономен район в 

инициативата „Един пояс, един път“; като има предвид, че съществува 

информация, че системата на лагерите в Синцзян се е разширила и вече обхваща 

и други части на Китай; 

Е. като има предвид, че беше създадена програма за извънсъдебно задържане и 

съгласно оценките, цитирани от Комитета на ООН за премахване на расовата 

дискриминация, в нейните рамки са задържани „между десетки хиляди и един 

милион уйгури“, които са подложени на принудително политическо 

„превъзпитание“, без да са обвинени или съдени, за неопределен период от време, 

и следователно са произволно задържани под претекст за борба с тероризма и 

религиозния екстремизъм; като има предвид, че в провинция Синцзян е 

разработена политика на строги ограничения по отношение на религиозните 

практики и уйгурския език и обичаи; 

Ж. като има предвид, че е разработена сложна мрежа за инвазивно цифрово 

наблюдение, включително технология за разпознаване на лица и събиране на 

данни; 

З. като има предвид, че китайското правителство е отказало многобройни искания 

от работната група на ООН по случаите на принудително или недоброволно 

изчезване на хора, Върховния комисар на ООН по правата на човека и други лица 

с мандати в рамките на специалните процедури на ООН за изпращане на 

независими следователи в Синцзян; 

И. като има предвид, че положението в Тибет се влоши през последните няколко 

години, независимо от икономическия растеж и развитието на инфраструктурата, 

като китайското правителство ограничава широк набор от права на човека под 

претекст за гарантиране на сигурност и стабилност и безмилостно атакува 

тибетската идентичност и култура; 
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Й. като има предвид, че през последните няколко години нарастват мерките за 

наблюдение и контрол в Тибет, както и произволните задържания и случаите на 

изтезания и малтретиране; като има предвид, че китайското правителство е 

създало в Тибет среда, в която за държавната власт няма ограничения, климатът 

на страх е повсеместен, а всеки аспект на обществения и частния живот се 

контролира и регулира строго; като има предвид, че в Тибет всеки акт на 

ненасилствено несъгласие или на критика на държавните политики по отношение 

на етническите и религиозните малцинства може да бъде счетен за 

„отцепнически“ и по тази причина криминализиран; като има предвид, че 

достъпът до Тибетския автономен район понастоящем е по-ограничен от всякога; 

К. като има предвид твърденията, че от 2009 г. досега изключително голям брой 

тибетци, предимно монаси и монахини, са се самозапалили в знак на протест 

срещу ограничителната политика на Китай в Тибет и в подкрепа на завръщането 

на Далай Лама и правото на свобода на вероизповеданието в префектура 

Аба/Нгаба на провинция Съчуан и в други части на Тибетското плато; като има 

предвид, че не е постигнат напредък в разрешаването на тибетската криза през 

последните 10 години; 

1. изразява дълбока загриженост във връзка с все по-репресивния режим, на който 

са подложени много религиозни и етнически малцинства, по-специално уйгури и 

казахи, тибетци и християни, и който поставя допълнителни ограничения върху 

конституционните гаранции за тяхното право на свобода на културно изразяване 

и на религиозни убеждения, свобода на словото и на изразяване на мнение, 

свобода на мирни събрания и свобода на сдружаване; изисква от държавните 

органи да зачитат тези основни свободи; 

2. призовава китайското правителство незабавно да прекрати практиката на 

произволни задържания без каквито и да било обвинения, съдебни процеси или 

присъди за престъпление на членове на уйгурското и казахското малцинства и на 

тибетци, да закрие всички лагери и центрове за задържане и да освободи 

незабавно и безусловно задържаните лица; 

3. призовава за незабавното освобождаване на произволно задържаните лица, 

лицата, лишени от свобода заради техните убеждения, включително 

практикуващи Фалун Гонг, както и за прекратяване на насилствените изчезвания, 

и настоятелно призовава всички лица да могат да избират своя законен 

представител, да имат достъп до своето семейство и до медицинска помощ, както 

и случаите им да бъдат разследвани; 

4. призовава китайското правителство незабавно да освободи: уйгурите, 

включително Илхам Тохти, Ташполат Тийип, Рахиля Даут, Ели Мамут, Хайлайт 

Ниязи, Меметджан Абдула, Абдулхелил Зунун и Абдукерим Абдувели; лицата, 

преследвани заради своите религиозни убеждения, включително Чън Шаоджъ, 

Ху Шъгън, Уанг И и Сун Чиан; тибетските активисти, писатели и религиозни 

фигури, които са обвинени в престъпления или са лишени от свобода заради 

упражняването на правото си на свобода на изразяване, включително Таши 

Уаншук и Лобзанг Дорже; 

5. призовава за незабавното освобождаване на книгоиздателя с шведско 

гражданство Гуй Минхай и на двамата канадски граждани Майкъл Спейвър и 
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Майкъл Ковриг; 

6. настоятелно призовава китайското правителство да предостави пълни данни за 

изчезналите лица в Синцдзян на техните семейства; 

7. призовава китайските органи да прекратят кампаниите си срещу християнските 

конгрегации и организации и да спрат тормоза и задържането на християнски 

пастори и свещеници и принудителното разрушаване на църкви; 

8. призовава китайските органи да спазват езиковите, културните, религиозните и 

другите основни свободи на тибетците и да се въздържат от политики на 

заселване, благоприятстващи народа хан в ущърб на тибетците, както и от 

практиките на принуждаване на тибетските номади да изоставят традиционния си 

начин на живот; 

9. осъжда кампаниите, провеждани чрез подхода на „патриотично образование“, 

включително инсцениране на дейности в тибетските будистки манастири; 

изразява загриженост, че в Китай се злоупотребява с наказателното право, за да 

се преследват тибетци и будисти, чиито религиозни дейности се окачествяват 

като „сепаратизъм“; изразява съжаление във връзка с факта, че условията за 

практикуване на будизма в Тибет значително се влошиха след тибетските 

протести през март 2008 г., като китайското правителство прилага още по-

широко т.нар. „патриотично образование“; 

10. настоятелно призовава китайските органи да прилагат гарантираното от 

конституцията право на свобода на религиозните убеждения за всички китайски 

граждани; 

11. припомня значението на това ЕС и неговите държави членки да поставят въпроса 

за нарушенията на правата на човека на всички политически равнища в 

отношенията с китайските органи, в съответствие с ангажимента на ЕС да заема 

силна, ясна и единна позиция в подхода си към страната, включително 

ежегодната среща в рамките на диалога по правата на човека, стратегическия 

диалог, икономическия диалог на високо равнище и срещата на високо равнище, 

както и предстоящата среща на високо равнище между ЕС и Азия; 

12. подчертава, че в своето съвместно изявление, направено след 21-ата среща на 

високо равнище между ЕС и Китай, ЕС и Китай потвърдиха, че всички права на 

човека са универсални, неделими, взаимозависими и взаимосвързани, и ЕС 

следва да призове настоятелно Китай да предприеме съответните действия; 

изразява съжаление относно факта, че на срещата на върха между ЕС и Китай на 

9 април 2019 г. неотложните въпроси, свързани с правата на човека, отново имаха 

незначителна роля; счита, че ако и когато формулировките по отношение на 

правата на човека по време на срещите на върха между ЕС и Китай са слаби, 

Съветът, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията следва да 

се отказват изобщо да ги включват и да издават отделно съобщение по тази тема 

със съдържателна оценка както на положението, така и защо не е могло да бъде 

постигнато съгласие за по-силна формулировка; 

13. призовава държавите – членки на ЕС, да предотвратят всякакви дейности, 

предприемани от китайските органи на територията на ЕС за тормоз на членове 
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на тюркски общности, тибетци и други религиозни или етнически групи, за да ги 

принудят да действат като информатори, да се завърнат в Китай или да мълчат; 

14. призовава китайските органи да позволят свободен, разумен и безпрепятствен 

достъп до провинция Синцзян и Тибетския автономен район за журналисти и 

международни наблюдатели, включително за върховния комисар на ООН по 

правата на човека и специалните процедури на ООН; призовава ЕС и държавите 

членки да поемат водеща роля по време на следващата сесия на Съвета на ООН 

по правата на човека за приемане на резолюция за изпращане на мисия за 

установяване на факти в Синцзян; 

15. призовава китайското правителство да гарантира безпрепятствено зачитане на 

предвидените в китайската конституция права на гражданите по отношение на 

член 4, който защитава националните малцинства; член 35, който защитава 

свободата на словото, на печата, на събранията, на сдруженията, на шествията и 

на демонстрациите; член 36, в който се признава правото на свобода на 

религиозните убеждения, и член 41, който гарантира правото на изразяване на 

критика и на предложения по отношение на който и да е държавен орган или 

служител; 

16. настоятелно призовава Китай да ратифицира Международния пакт за граждански 

и политически права, 

17. настоятелно призовава Китай да осигури на европейските дипломати, 

журналисти и граждани безпрепятствен достъп до Тибет като реципрочна мярка 

на свободния и открит достъп до цялата територия на държавите – членки на ЕС, 

от който се ползват китайските посетители; настоятелно призовава институциите 

на ЕС да обърнат сериозно внимание на въпроса за достъпа до Тибет в 

разискванията относно споразумението за облекчаване на визовия режим между 

ЕС и Китай; 

18. изразява разочарованието си от факта, че 37-ият кръг от диалога за правата на 

човека между ЕС и Китай не доведе до съществени резултати; освен това 

изразява съжаление, че китайската делегация не взе участие на 2 април в 

продължаването на диалога, който предостави възможност за размяна на мнения 

с организации на гражданското общество; 

19. настоятелно призовава ЗП/ВП, ЕСВД и държавите членки да наблюдават по-

интензивно тревожните събития в областта на правата на човека в Синдзян, 

включително засилените правителствени репресии и надзор, и да се 

противопоставят открито на нарушенията на правата на човека в Китай, както в 

частния, така и в публичния сектор; 

20. призовава Съвета да разгледа възможността за приемане на целеви санкции 

срещу длъжностните лица, отговорни за репресиите в Синцзян-Уйгурския 

автономен район; 

21. призовава ЕС, неговите държави членки и международната общност да прекратят 

трансфера на технологии и износа на стоки и услуги, които се използват от Китай 

за разширяване и подобряване на извършваното от него кибернаблюдение и 

прогностично профилиране; изразява дълбока загриженост, че Китай вече изнася 
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такива технологии за авторитарни държави по света; 

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-

председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, Комисията, 

правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и 

парламента на Китайската народна република. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0440 

Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Европейския 

парламент да предприема разследване: законодателно предложение  

Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно преговорите 

със Съвета и Комисията по законодателното предложение за регламент относно 

правото на Европейския парламент да предприема разследване (2019/2536(RSP)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид член 14, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), 

— като взе предвид член 226, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), 

— като взе предвид своята законодателна резолюция от 16 април 2014 г. относно 

предложението за регламент на Европейския парламент относно реда и условията 

за упражняване на правото на Европейския парламент да предприема разследване 

и за отмяна на Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС на Европейския парламент, 

Съвета и Комисията36, 

— като взе предвид съответните параграфи в препоръката си от 13 декември 2017 г. 

до Съвета и Комисията след разследването във връзка с изпирането на пари, 

избягването на данъци и данъчните измами (резолюция на комисията PANA, 

параграфи 190 – 200)37 и препоръката си от 4 април 2017 г. до Съвета и 

Комисията след разследването във връзка с измерването на емисиите в 

автомобилния сектор (резолюция на комисията EMIS, параграфи 76 – 94)38, 

— като взе предвид решението на Председателския съвет от 18 септември 2014 г., в 

съответствие с член 229 от Правилника за дейността, да продължи през новия 

парламентарен мандат разглеждането на горепосоченото законодателно 

предложение за регламент относно правото на Европейския парламент да 

предприема разследване, 

— като взе предвид трите работни документа39 на комисията по конституционни 

                                                 
36  ОВ C 443, 22.12.2017 г., стр. 39. 
37  ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 132. 
38  OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 140. 
39  PE544.488v03-00, PE571.670v03-00 и PE630.750v01-00. 



 

 306 

въпроси относно горепосоченото законодателно предложение, 

— като взе предвид опасенията на Съвета и на Комисията във връзка с това 

законодателно предложение, изразени в писмото от 4 април 2014 г. до генералния 

секретар на Европейския парламент от генералните секретари на Съвета и 

Комисията и в писмата до председателя на комисията по конституционни 

въпроси от 28 април 2015 г. от първия заместник-председател на Комисията, от 3 

септември 2015 г. от люксембургското председателство на Съвета, от 13 

октомври 2016 г. от словашкото председателство на Съвета и от 25 октомври 

2018 г. от австрийското председателство на Съвета, 

— като взе предвид разискванията в пленарна зала на 13 декември 2017 г., и по-

специално отговорите на естонското председателство на Съвета и на Комисията, 

вследствие на въпросите с искане за устен отговор (член 128), внесени на 29 

ноември 2017 г. от Данута Мария Хюбнер от името на комисията по 

конституционни въпроси до Съвета и до Комисията относно правото на 

Европейския парламент да предприема разследване, 

— като взе предвид разискванията в пленарна зала на 17 април 2019 г. вследствие на 

въпросите с искане за устен отговор (член 128), внесени на 22 януари 2019 г. до 

Съвета и до Комисията от Данута Мария Хюбнер от името на комисията по 

конституционни въпроси относно законодателното предложение за регламент 

относно правото на Европейския парламент да предприема разследване40, 

— като взе предвид предложението за резолюция на комисията по конституционни 

въпроси (B8-0238/2019), 

— като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник 

за дейността, 

А. като има предвид, че още в първия работен документ, приет от комисията по 

конституционни въпроси (AFCO) на 20 януари 2015 г., беше посочено, че 

„опасенията“, изразени от Съвета и Комисията, „не следва сами по себе си да 

представляват непреодолимо възражение“, като комисията AFCO признава, че 

„съществуват алтернативни решения и по-гъвкави формулировки, които биха 

дали възможност за намиране на изход от безизходицата по отношение на 

регламента“, посочващи и предлагащи на председателството на Съвета и на 

Комисията евентуален начин за постигане на напредък, като „политическите 

преговори са първи“, последвани от технически срещи; 

Б. като има предвид, че Съветът отговори на това предложение, като изрази 

желание и ангажираност за преговори с Парламента, но с условието Парламентът 

първо да обърне внимание на проблематичните и фундаментални опасения от 

правен и институционален характер; 

В. като има предвид, че комисията AFCO прие втори работен документ, който дава 

възможност на докладчика да предприеме по-нататъшни стъпки със Съвета и 

Комисията, за да договори начин за преодоляване на горепосочените опасения; 

като има предвид, че беше приета съответно нова стратегия за водене на 

                                                 
40  O-000003/19 и O-000004/19. 
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преговори, както и документ под формата на неофициален документ, описващ с 

политически аргументи възможни решения за постигане на напредък, който беше 

изпратен на Съвета и Комисията на 30 юни 2016 г.; 

Г. като има предвид, че на 10 октомври 2016 г. трите институции взеха решение да 

пристъпят към неофициална размяна на мнения между съответните правни 

служби, за да изяснят допълнително всички правни и институционални 

проблеми; като има предвид, че това даде възможност на Парламента да 

предложи нова формулировка на регламента, оставяйки отворени основните 

политически различия; 

Д. като има предвид, че въпреки работата по правните аспекти, юрисконсултите на 

правните служби на Комисията и Съвета не успяха официално да одобрят 

документа, резултат от забележителната работа, извършена от правните служби 

на трите институции, и това доведе до практически застой по това важно досие; 

като има предвид, че вследствие на това беше проведено разискване в пленарна 

зала под егидата на комисията AFCO на 13 декември 2017 г. след два въпроса с 

искане за устен отговор, след което комисията AFCO на 3 май 2018 г. изпрати 

нова формулировка на предложението под формата на неофициален документ, 

представляващ официалните последващи действия във връзка със 

споразумението, постигнато от председателя на комисията AFCO и докладчика 

Рамон Хауреги Атондо със словашкото председателство на Съвета и с Комисията 

на 10 октомври 2016 г., в който се заявява, че „за да бъдат започнати официални 

преговори, е необходимо представяне на нова формулировка на предложението 

на ЕП“; 

Е. като има предвид, че Съветът отговори на 25 октомври 2018 г. на предложената 

нова формулировка, базираща се на работата, извършена от правните служби, 

опита на двете анкетни комисии (EMIS и PANA), натрупан през настоящия осми 

мандат, и предложението, прието от Парламента през 2014 г.; като има предвид, 

че в своя отговор Съветът представи официално нов списък с опасения, които 

също така излизат извън рамките на становището на собствената му правна 

служба, като поставят под въпрос свършената до момента работа и изброяват 

основните институционални проблеми за Парламента, които трудно могат да 

бъдат преодолени; като има предвид, че действайки по този начин, Съветът не 

оставя възможност за маневри за преговори, при все че идеята за неофициалния 

документ беше всъщност новият текст да отключи преговорите и политическите 

разисквания; 

Ж. като има предвид, че присъща характеристика на всички законодателни камари и 

основно условие за разделението на властите в условията на демокрация, която 

заслужава името си, е даден парламент да може да търси отговорност от 

изпълнителната власт чрез създаване на анкетни комисии с реални правомощия 

за призоваване на свидетели и получаване на документи; 

З. като има предвид, че всички институции на Европейския съюз редовно са се 

ангажирали с лоялно сътрудничество, което в случая с въпросния регламент 

трудно може да се открие; 

1. изразява дълбокото си несъгласие с подхода на Съвета (и Комисията), който 

продължава да възпрепятства, след повече от четири години неофициални срещи 
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и размяна на писма и документи, провеждането на официално заседание за 

обсъждане на политическо равнище на възможни решения на установените 

проблеми, отказва одобряването на политически мандат за председателството на 

Съвета, който би дал възможност за заседания с политически характер за 

разрешаване на най-спорните въпроси и за изясняване дали може да бъде 

постигнато споразумение; 

2. отправя искане към председателя на Парламента да представи на вниманието на 

политическите лидери опасенията на Парламента по отношение на неспазването 

от страна на Съвета и Комисията на принципа на междуинституционално 

сътрудничество; 

3. предлага комисията по правни въпроси да разгледа възможността за изготвяне на 

иск пред Съда на Европейския съюз във връзка с принципа на лоялно 

сътрудничество между институциите (член 13, параграф 2 от ДЕС) и във връзка с 

това също така да провери и докладва относно нарушенията от страна на Съвета 

на фактическата правна рамка на анкетните комисии, създадени по време на 

настоящия мандат (PANA и EMIS); 

4. подчертава, че в настоящия си вид член 226, трета алинея от ДФЕС, който 

предвижда „специална законодателна процедура“ и изисква одобрението на 

Съвета и на Комисията за приемането на регламент относно правото на 

Парламента да предприема разследване, не задължава Съвета и Комисията да 

преговарят, тъй като те са задължени единствено да дадат или да не дадат 

съгласието си за предложението на Парламента, а не да преговарят с него с оглед 

постигане на общо съгласие; 

5. препоръчва законодателният процес, произтичащ от правото на законодателна 

инициатива, предоставено на Парламента от Договорите, да включва, съгласно 

Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, искане за 

изготвяне на законодателен календар за съответните инициативи по подобие на 

обикновената законодателна процедура; подчертава също така, че тази специална 

законодателна процедура трябва да спазва разпоредбите на 

Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество относно 

институционалното задължение на трите институции за водене на преговори; 

6. приканва Съвета и Комисията, в случай че не могат да одобрят предложението, 

да възобновят преговорите с новоизбрания парламент, като потвърдят напредъка, 

постигнат с новата формулировка на предложението, представена в 

неофициалния документ и базирана върху извършената работа от правните 

служби на трите институции; счита, че това е по-организиран и систематичен 

текст от приетия през 2014 г., съдържащ същите правомощия за разследване, но 

актуализиран в съответствие с опита от последните години и настоящата 

институционална реалност; 

7. призовава политическите партии да направят така, че изборните им програми да 

изразяват ангажимента им към предложението на Парламента за нов и 

актуализиран регламент относно правото на Парламента да провежда 

разследване, и приканва водещите кандидати да предоставят своята публична и 

политическа подкрепа по този въпрос; 
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8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския 

съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз и националните 

парламенти. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0441 

Всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните 

нарушители  

Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно „Към 

всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители“ 

(2019/2683(RSP)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид съобщението на Комисията от 7 ноември 2018 г. (COM 

(2018)0734), озаглавено „Към всеобхватна рамка на Европейския съюз относно 

ендокринните нарушители“ (наричано по-нататък „съобщението“), 

— като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и 

по-специално член 191, параграф 2 от него, 

— като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на 

Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за 

растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на 

Съвета41, 

— като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията от 19 април 2018 г. за 

изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване 

на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на 

ендокринната система42, 

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на 

Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на 

биоциди43, 

— като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията от 

4 септември 2017 г. за установяване на научни критерии за определянето на 

свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, съгласно 

                                                 
41  OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1. 
42  OВ L 101, 20.4.2018 г., стр. 33. 
43  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1. 
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Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета44, 

— като взе предвид Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на 

Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени 

за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/EИО45, 

— като взе предвид Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на 

Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти46, 

— като взе предвид Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

от 18 юни 2009 година относно безопасността на детските играчки47, 

— като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 

67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 

(наричан по-нататък „Регламент CLP“)48, 

— като взе предвид Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за 

действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на 

нашата планета“ (7-ма ПДОС) и по-специално точка 54 (iv) от нея49, 

— като взе предвид Целите за устойчиво развитие, и по-специално цел 3.950; 

— като взе предвид доклада на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и 

Световната здравна организация, озаглавен „Състоянието на науката за 

химикалите, нарушаващи функциите на ендокринната система — 2012 г.“51,  

— като взе предвид своята резолюция от 14 март 2013 г. относно защитата на 

общественото здраве от вещества, водещи до нарушения във функцията на 

ендокринната система52, 

— като взе предвид проучването от 15 януари 2019 г., озаглавено „Нарушители на 

функциите на ендокринната система: от научните доказателства за защитата на 

човешкото здраве“, възложено от Тематичния отдел по граждански права и 

                                                 
44  ОВ L 301, 17.11.2017 г., стр. 1. 
45  ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4. 
46  OВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59. 
47  OВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1. 
48  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1. 
49  OВ L 354, 28.12.2013 г, стр. 171. 
50  https://unstats.un.org/sdgs/METADATA?Text=&Goal=3&Target=3.9  
51  СЗО/Програмата на ООН за околната среда (UNEP), „State of the Science of 

Endocrine Disrupting Chemicals — 2012“, Световна здравна организация, 2013 г., 
http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/ 

   
52  OВ C 36, 29.1.2016 г., стр. 85. 

https://unstats.un.org/sdgs/METADATA?Text=&Goal=3&Target=3.9
http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
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конституционни въпроси на Парламента 53, 

— като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността, 

А. като има предвид, че в доклада от 2012 г. на Програмата на ООН по околната 

среда/СЗО нарушителите на функциите на ендокринната система се окачествяват 

като световна заплаха и се посочват, наред с другото, честите случаи и все по-

широкото разпространение на множество свързани с ендокринната система 

смущения при хората, като също така се отбелязва, че при популациите диви 

животни се наблюдават свързани с ендокринната система последици; 

Б. като има предвид, че според този доклад има нови данни за наличието на 

неблагоприятни резултати за репродуктивното здраве (безплодие, ракови 

заболявания, малформации) вследствие на излагане на въздействието на 

химически вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, и че има 

все повече доказателства за въздействието на тези химически вещества върху 

функциите на щитовидната жлеза, мозъчните функции, затлъстяването и 

метаболизма, както и върху инсулиновата и глюкозната хомеостаза; 

В. като има предвид, че фактът, че този клас химикали предизвиква неблагоприятно 

въздействие върху човешкото здраве и дивата флора и фауна чрез намеса в 

хормоналната система, вече не се оспорва; като има предвид, че следователно 

няма основателна причина да се отложи ефективното регулиране; 

Г. като има предвид, че в най-новото проучване на Института по науки за оценка на 

риска, озаглавено „Health costs that may be associated with Endocrine Disrupting 

Chemicals“ („Здравни разходи, евентуално свързани с химическите вещества, 

нарушаващи функциите на ендокринната система“) при оценката на пет 

потенциално нарушаващи функциите на ендокринната система химически 

вещества се констатира, че съгласно наличните научни публикации социално-

икономическата тежест на здравните последици, свързани с химическите 

вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, в ЕС могат да се 

окажат значителни, като се посочва, че те варират между 46 и 288 милиарда евро 

годишно54; 

Д. като има предвид, че в доклада на UNEP/СЗО се посочва, че: „За близо 800 

химически вещества са известни или се подозира, че са в състояние да се 

намесват в действието на хормоналните рецептори, хормоналния синтез или 

хормоналното преобразуване. При все това, само малка част от тези химически 

                                                 
53  Проучване — „Endocrine Disruptors: from Scientific Evidence to Human Health 

Protection“, Европейски парламент, Генерална дирекция за вътрешни политики на 
ЕС, Тематичен отдел по граждански права и конституционни въпроси, 15 януари 
2019 г., достъпен на адрес: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_

EN.pdf  
54  Rijk, I., van Duursen, M. and van den Berg, M, Health cost that can be associated with 

Endocrine Disrupting Chemicals — An Inventory, Evaluation and way to assess the 
potential health impact of EDC-related health effects in the EU, Institute for Risk 
Assessment Sciences, University of Utrecht, 2016, достъпен на адрес: 
https://www.uu.nl/sites/default/files/rijk_et_al_2016_-_report_iras_-

_health_cost_associated_with_edcs_3.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf
https://www.uu.nl/sites/default/files/rijk_et_al_2016_-_report_iras_-_health_cost_associated_with_edcs_3.pdf
https://www.uu.nl/sites/default/files/rijk_et_al_2016_-_report_iras_-_health_cost_associated_with_edcs_3.pdf
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вещества са изследвани чрез тестове, които са в състояние да идентифицират 

явни ефекти върху ендокринната система при незасегнати организми “; 

Е. като има предвид, че в съобщението се посочва, в контекста на предложената 

рамка на Съюза, че „от 1999 г. насам научните доказателства, свързващи 

експозицията на вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, със 

заболеваемостта сред хората или отрицателното въздействие върху дивата 

природа, са все по-категорични“; 

Ж. като има предвид, че съгласно 7-ата ПДОС, „с цел да се защитят гражданите на 

Съюза от свързани с околната среда въздействия и риск за здравето и 

благосъстоянието им, 7-ата ПДОС гарантира, че до 2020 г. (...) опасенията, 

свързани с веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, ще 

бъдат ефективно разгледани във всички съответни законодателни актове на 

Съюза“; 

З. като има предвид, че съгласно 7-ата ПДОС това изисква по-специално 

„разработването до 2018 г. на (...) изграждане на хоризонтални мерки, които да 

бъдат предприети до 2015 г., за да се гарантира (...) свеждане до минимум на 

експозицията на вещества, водещи до нарушения във функцията на ендокринната 

система“; 

И. като има предвид, че до момента Комисията не е приела стратегия на Съюза за 

нетоксична околна среда, нито е предприела хоризонтални мерки до 2015 г., за да 

гарантира свеждането до минимум на излагането на химикали, нарушаващи 

функциите на ендокринната система; 

Й. като има предвид, че преразглеждането на стратегията на Общността за 

веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система от 1999 г. бележи 

голямо закъснение; 

К. като има предвид, че при липсата на преразгледана стратегия на Съюза за 

химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, 

държави членки като Франция, Швеция, Дания и Белгия предприеха стъпки на 

национално равнище с оглед повишаване на равнището на защита на техните 

граждани чрез редица национални мерки; 

Л. като има предвид, че е в интерес на всички да се гарантира въвеждането на 

ефективен и всеобхватен европейски подход към химическите вещества, 

нарушаващи функциите на ендокринната система, за да се гарантира високо 

равнище на защита на човешкото здраве и околната среда; 

М. като има предвид, че една стабилна рамка на Съюза по отношение на 

химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, и 

ефективното ѝ прилагане са от решаващо значение, за да може ЕС да допринесе 

за изпълнението на ангажимента си по отношение на цел 3.9 от целите за 

устойчиво развитие, а именно „съществено да се намали броят на смъртните 

случаи и заболяванията от опасни химикали и от замърсяване на въздуха, водата 

и почвата“; 

Н. като има предвид, че една стабилна рамка на Съюза относно химическите 
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вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, е необходима също 

така, за да се положат основите на нетоксична кръгова икономика, като се 

насърчават промишлените иновации чрез по-безопасно заместване; 

О. като има предвид, че е похвално, че в съобщението се признава неблагоприятното 

въздействие на химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната 

система върху човешкото здраве и околната среда, включително ефектите от 

смесването на веществата, подчертава се целта за свеждане до минимум на 

общата експозиция и се признава необходимостта от хоризонтален подход за 

идентифициране на вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система; 

П. като има предвид обаче, че в съобщението липсват както конкретен план за 

действие за свеждане до минимум на излагането на въздействието на 

нарушителите на функциите на ендокринната система, така и график за 

следващите стъпки за постигане на напредък; 

Р. като има предвид, че в основни законодателни актове на Съюза в чувствителни 

области все още липсват специални разпоредби относно химическите вещества, 

нарушаващи функциите на ендокринната система (напр. за козметичните 

продукти, детските играчки или материалите, предназначени за контакт с храни); 

С. като има предвид, че Комисията обяви, че ще извърши проверка за пригодност, за 

да прецени дали съответното законодателство на ЕС относно веществата, 

нарушаващи функциите на ендокринната система, постига общата си цел за 

защита на човешкото здраве и околната среда чрез свеждане до минимум на 

експозицията на тези вещества; като има предвид, че широкообхватният характер 

на проверката за пригодност, както и ангажиментът на Комисията, че специално 

внимание ще бъде отделено на защитата на уязвимите групи, трябва да бъдат 

приветствани; като има предвид обаче, че тази оценка е трябвало да бъде 

извършена преди години и е жалко, че едва сега Комисията е решила да пристъпи 

към такава проверка за пригодност; като има предвид, че поради това проверката 

за пригодност не следва да дава основание за удължаване на сроковете за 

изпълнението на конкретни законодателни и други действия; 

Т. като има предвид, че научните критерии, разработени за определяне на 

ендокринните нарушители в пестициди и биоциди, нямат категория 

„подозирани нарушители на функциите на ендокринната система“ и поради 

това не са годни за хоризонтално прилагане; като има предвид, че това не е в 

съответствие с класификацията на веществата, които са канцерогенни, 

мутагенни или токсични за репродукцията (CMR) съгласно Регламента CLP  

и 7-та ПДОС; като има предвид, че способността за идентифициране на 

предполагаеми нарушители на функциите на ендокринната система е 

изключително важна, още повече защото Регламентът относно 

козметичните продукти и Директивата относно безопасността на 

детските играчки не само ограничават известните и предполагаемите 

канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества (категории 

1A и 1B), но също така и тези, за които съществуват съмнения, че са CMR 

(категория 2); 

У. като има предвид, че липсват подходящи изпитвания и изисквания по отношение 

на данните за идентифициране на нарушителите на функциите на ендокринната 
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система в съответното законодателство на Съюза; 

Ф. като има предвид, че в съобщението се изтъкват все повече доказателства, 

свързани с ефектите на смесите от химически вещества, нарушаващи функциите 

на ендокринната система (т.е. излагането на въздействието на комбинация от 

ендокринни нарушители може да доведе до неблагоприятни въздействия при 

концентрации, при които, поотделно, не е наблюдавано никакво въздействие), но 

въпреки това не се правят никакви предложения по този въпрос; 

Х. като има предвид, че проектът „EDC-MixRisk“ в рамките на „Хоризонт 2020 

заключи, че „настоящите разпоредби относно създадените от човека химикали 

систематично подценяват рисковете за здравето, свързани с комбинирани 

експозиции на ендокринни нарушители или потенциални ендокринни 

нарушители“55; 

Ц. като има предвид, че неуспехът при прилагането на Регламента относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 

(REACH) (висок процент на несъответстващи регистрационни досиета, 

бавни оценки поради липсващи данни и липса на регулаторни действия по 

отношение на вещества, които след оценка се оказва, че представляват 

сериозен риск за здравето на човека или околната среда) също води до неуспех 

при свеждането до минимум на експозицията на познати или предполагаеми 

ендокринни нарушители; 

1. счита, че рамката на Съюза за ендокринните нарушители, във вида, в който е 

предложена от Комисията в съобщението, не е достатъчна, за да се преодолее 

заплахата за човешкото здраве и околната среда, дължаща се на излагането на 

химически вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, и че тя не 

постига това, което се изисква съгласно 7-та ПДОС; 

2. счита, че ендокринните нарушители са клас химикали, който поражда 

еквивалентна загриженост, както веществата, класифицирани като канцерогенни, 

мутагенни или токсични за репродукцията (CMR вещества), и поради това следва 

да бъдат третирани по еднакъв начин в законодателството на Съюза; 

3. призовава Комисията бързо да предприеме всички необходими действия, за да 

гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве и околната среда 

срещу нарушителите на функциите на ендокринната система, като ефективно 

сведе до минимум цялостната експозиция на хората и околната среда спрямо 

ендокринните нарушители; 

4. призовава Комисията да разработи хоризонтално определение въз основа на 

определението на СЗО за веществата, за които съществуват подозрения, че 

нарушават функциите на ендокринната система, както и за познатите и 

предполагаемите нарушители на функциите на ендокринната система, в 

съответствие с класификацията на веществата, класифицирани като 

канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията в Регламента CLP , 
не по-късно от юни 2020 г.; 

                                                 
55  https://edcmixrisk.ki.se/wp-content/uploads/sites/34/2019/03/Policy-Brief-EDC-MixRisk-

PRINTED-190322.pdf  

https://edcmixrisk.ki.se/wp-content/uploads/sites/34/2019/03/Policy-Brief-EDC-MixRisk-PRINTED-190322.pdf
https://edcmixrisk.ki.se/wp-content/uploads/sites/34/2019/03/Policy-Brief-EDC-MixRisk-PRINTED-190322.pdf
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5. призовава Комисията да гарантира, че хоризонталното определение се 

придружава от подходящи документи с насоки; 

6. призовава Комисията да направи законодателни предложения не по-късно от юни 

2020 г., за да въведе специфични разпоредби относно ендокринните нарушители 

в Регламент (ЕО) № 1223/2009, подобни на тези относно CMR веществата; 

7. призовава Комисията да изготви законодателни предложения не по-късно от юни 

2020 г. за включване на специфични разпоредби относно ендокринните 

нарушители в Директива 2009/48/ЕО , подобни на тези за CMR веществата, но 

без каквото и да било позоваване на праговете за класифициране, тъй като тези 

прагове не са приложими за химикалите, нарушаващи функциите на 

ендокринната система; 

8. призовава Комисията да преразгледа Регламент (ЕО) № 1935/2004, не по-късно от 

юни 2020 г. с цел ефективно намаляване на съдържанието на опасни вещества в 

тях, със специфични разпоредби за заместване на употребата на химикали, 

нарушаващи функциите на ендокринната система; 

9. счита, че е налице спешна необходимост от ускоряване на разработването и 

валидирането на тестове с цел правилно идентифициране на химическите 

вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, включително 

методологии за нов подход; 

10. призовава Комисията да гарантира, че изискванията за данни постоянно се 

актуализират във всички съответни законодателни актове, за да се вземе предвид 

най-новият технически и научен напредък, така че химическите вещества, 

нарушаващи функциите на ендокринната система, да могат да бъдат надлежно 

идентифицирани; 

11. призовава Комисията да вземе предвид въздействието на смесите и 

комбинираните експозиции във всички съответни законодателни актове на ЕС; 

12. призовава Европейската агенция по химикали, Комисията и държавите 

членки да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че 

регистрационните досиета отговарят на изискванията на Регламента 

относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 

химикали (REACH) до края на 2019 г., да ускорят оценката на веществата и 

да приложат ефективно окончателните заключения от оценките на 

веществата съгласно REACH като важно средство за свеждане до минимум 

на експозицията на вещества, водещи до нарушения във функцията на 

ендокринната система; 

13. призовава Комисията да гарантира подходящ биомониторинг на химическите 

вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система при хората и 

животните, както и мониторинг на химическите вещества, нарушаващи 

функциите на ендокринната система, в околната среда, включително в питейната 

вода; 

14. призовава Комисията да гарантира, че рамката на Съюза относно химическите 

вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система ще има ефективен 
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принос за стратегията на Съюза за нетоксична околна среда, която следва да бъде 

приета възможно най-скоро; 

15. призовава Комисията да насърчава научните изследвания в областта на 

химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, по-

специално по отношение на епигенетичното и транспоколенческото въздействие, 

въздействието им върху микробиома, модалностите за новите химикали, 

нарушаващи функциите на ендокринната система и характеристиката на 

взаимовръзката доза-отклик, както и по-безопасни алтернативи; 

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 

държавите членки. 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


