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Решения за еквивалентност, приети след януари 2018 г. 

 

След януари 2018 г. Комисията прие следните решения за еквивалентност или 

окончателни оценки в следните области: 

 Комисията извърши нови оценки съгласно приложимите секторни 

правила: 

o Решение за еквивалентност относно изискванията на Регламента за 

европейската пазарна инфраструктура (ЕМIR) за маржин за 

Япония
1
;  

o Решение за еквивалентност съгласно Регламента за капиталовите 

изисквания
2
 (РКИ) за Аржентина

3
 за претегляне на кредитния риск 

съгласно изискванията на РКИ; 

o Решение за еквивалентност съгласно MiFIR относно задължението за 

търговия с деривати за Сингапур
4
; 

o Решение за еквивалентност съгласно MiFIR относно задължението за 

търговия с акции за Швейцария от декември 2018 г., чийто срок е 

изтекъл на 30 юни 2019 г.
5
; 

o Две решения за еквивалентност съгласно Регламента за референтните 

показатели за Сингапур и Австралия
6
; 

o Комисията планира също така да приеме решения относно адекватността 

съгласно Директивата за задължителния одит за Китай. Това 

                                                           
1
 Решение за изпълнение (ЕС) на Комисията 2019/684 от 25 април 2019 г., OВ L 115, 2.5.2019 г., стр. 11—

15. Въз основа на член 13 от Регламента за европейската пазарна инфраструктура. Това решение дава 

възможност на участниците на пазара да спазват само един набор от правила и така да избягват 

дублиращи се или противоречащи си правила, когато сключват договор за извънборсови деривати, за 

които не е извършен клиринг. 
2
 Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно 

пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на 

Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).  
3
 Решение за изпълнение (ЕС) 2019/536 на Комисията от 29 март 2019 г., ОВ L 92, 1.4.2019 г., стр. 3—8. 

Това решение дава възможност за по-благоприятно третиране на експозициите към кредитни институции 

и някои предприятия от публичния сектор, намиращи се в Аржентина. 
4
 Решение за изпълнение (ЕС) 2019/541 на Комисията от 1 април 2019 г., ОВ L 93, 2.4.2019 г., стр. 18—

24. С решението се признават определени пазари, установени в Сингапур, за допустими като места на 

търговия с деривати в ЕС. Съгласно решението Комисията признава определени места на търговия, 

лицензирани и подлежащи на надзор в Сингапур, като съответстващи на изискванията за извършване на 

сделки с деривати, разрешени от Г-20, съгласно член 28 от Регламента относно пазарите на финансови 

инструменти. От друга страна, като част от общ подход, органите на Сингапур освобождават определени 

места за търговия на ЕС, за които са получили уведомление от Комисията, от задължението да се 

регистрират като признати пазарни оператори. 
5
 Решение за изпълнение (ЕС) 2018/2047 на Комисията от 20 декември 2018 г., ОВ L 327, 21.12.2018 г., 

стр. 77—83. С решението бяха признати определени пазари, установени в Швейцария, като еквивалентни 

на регулирани пазари съгласно правилата на ЕС за търговия с акции. 
6
 Две решения за изпълнение на Комисията, приети заедно с настоящото съобщение. (Проекти, 

публикуван за публично обсъждане през периода 19 март 2019 г.—16 април 2019 г.: Ares(2019)1806355; 
Ares(2019)1806384). Тези решения дават възможност на финансовите институции на ЕС, които се 

позовават на референтните показатели, посочени в решението, да продължат да правят това в бъдеще. 



 

2 
 

планирано решение е публикувано като проект с покана за обществено 

обсъждане до 2 юли 2019 г.; 

 Комисията прие решения за еквивалентност с цел избягване на риск за 

финансовата стабилност във връзка с възможен Брексит без сделка. През 

декември 2018 г. Комисията прие две стриктно ограничени във времето решения 

за еквивалентност
7
, които ще влязат в сила само ако има Брексит без сделка: 

o Еквивалентност до 30 март 2020 г. за централни контрагенти (ЦК) на 

Обединеното кралство; 

o Еквивалентност до 30 март 2021 г. за централни депозитари на ценни 

книжа (ЦДЦК) на Обединеното кралство;  

 

 Комисията извърши преоценка на вече съществуващи решения за 

еквивалентност в резултат на промени в законодателната рамка на ЕС:  

o Съгласно Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг 

поредица от решения, с които се подновяват или отменят съществуващи 

решения за еквивалентност за общо девет държави
8
.  

 

 

 

                                                           
7
 Решение за изпълнение (ЕС) 2018/2030 на Комисията от 19 декември 2018 г., ОВ L 325, 20.12.2018 г., 

стр. 47—49, и Решение за изпълнение (ЕС) 2018/2031 на Комисията от 19 декември 2018 г. Решенията 

дават възможност на Европейския орган за ценни книжа и пазари да признае временно централни 

контрагенти (съответно централни депозитари на ценни книжа), установени понастоящем в Обединеното 

кралство, така че предприятията в ЕС могат да използват съответните услуги, предоставени от тези 

инфраструктури, установени в Обединеното кралство. На 3 април 2019 г. временните решения за 

еквивалентност бяха изменени, така че да влязат в сила на датата след Брексит без сделка (вж. решения 

за изпълнение (ЕС) 2019/544 и (ЕС) 2019/545 на Комисията и за централни контрагенти и централни 

депозитари на ценни книжа). Техните крайни срокове остават непроменени. 
8
 Девет решения за изпълнение на Комисията, приети заедно с настоящото съобщение, включително 

четири случаи на подновяване: Хонконг, Япония, Мексико; Съединените американски щати и пет случаи 

на отмяна: Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Сингапур. Проектите бяха публикувани за 

публично обсъждане през периода 11 юни 2019 г.—9 юли 2019 г. (напр. Ares(2019)3678306 за 

Съединените американски щати). 


