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ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 152/2013 НА КОМИСИЯТА
от 19 декември 2012 година
за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с
регулаторните технически стандарти относно капиталовите изисквания за централните
контрагенти
(текст от значение за ЕИП)

необходимо ЦК да продължава дейността си. Въпреки че
в този случай някои разходи, като маркетинговите
например, може да намалеят, други разходи, като
например правните, може да се повишат. Поради това
използването на брутните годишни оперативни разходи
се счита за уместно приближение до действителните
разходи при преустановяване или преструктуриране на
операциите на ЦК. С цел да се вземе предвид разнооб
разието на счетоводните практики на различните ЦК,
оперативните разходи следва да се разглеждат в съот
ветствие с международните стандарти за финансово
отчитане (МСФО), приети в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на
Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на междуна
родните счетоводни стандарти (3), или в съответствие с
редица ограничени други правила, приложими в тази
област, както е посочено в правото на Съюза.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид становището на Европейската централна
банка (1),
като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно извън
борсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на
транзакции (2), и по-специално член 16, параграф 3 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

Регламент (ЕС) № 648/2012 г. определя, наред с други
въпроси, пруденциалните изисквания по отношение на
централните контрагенти (ЦК), за да се гарантира, че те
са сигурни и стабилни и че винаги спазват капиталовите
изисквания. Като се има предвид, че до голяма степен
рисковете, произтичащи от клирингови дейности, се
покриват със специални финансови ресурси, такива капи
талови изисквания следва да подсигурят, че ЦК винаги
разполага с достатъчно капитал срещу кредитен риск,
риск от контрагента, пазарен риск, операционен риск,
правен риск и бизнес риск, които не са покрити от споме
натите специални финансови ресурси, и че той е в
състояние при необходимост организирано да преустанови
или преструктурира своите операции.
Разпоредбите относно капитала на кредитните институции
и инвестиционните посредници следва по-специално да
бъдат взети предвид във връзка с техническите стандарти,
тъй като при изпълнение на дейности без покритие ЦК са
изложени на рискове, сходни с рисковете, на които са
изложени кредитните институции и инвестиционните
посредници. Съответните части на Принципите за
инфраструктурата на финансовите пазари, издадени от
Комитета по платежни и сетълмент системи и Междуна
родната организация на комисиите по ценни книжа
(„принципи CPSS — IOSCO“), също следва да бъдат
взети предвид. За да се гарантира, че те са в състояние
да извършат организирано преустановяване на дейността
или преструктуриране на своите дейности, ЦК следва да
разполагат с достатъчно финансови ресурси, за да
посрещнат оперативните си разходи за определен период
от време. ЦК следва да могат през този период да
въвеждат всякакви мерки, за да реорганизират найважните си операции, включително посредством рекапи
тализация, смяна на ръководството, преразглеждане на
бизнес стратегиите, структурата на разходите или
таксите, преструктуриране на предоставяните услуги,
ликвидация на клиринговия портфейл или сливане или
прехвърляне на техните клирингови дейности на друг ЦК.
В периода на преустановяване или преструктуриране е

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(3)

Тъй като капиталът във всеки един момент следва да бъде
достатъчен, за да осигури организирано преустановяване
на дейността и подходяща защита срещу евентуални
рискове, както се изисква от член 16, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 648/2012, е необходимо да се създаде
инструмент за ранно предупреждение, за да се даде
възможност на компетентните органи да получат
информация достатъчно време преди да възникне
ситуация, при която капиталът на ЦК е близо до капита
ловото изискване, чрез въвеждане на праг за уведомяване
на равнище 110 % от размера на капиталовото изискване.

(4)

Въпреки трудностите при количественото определяне на
експозицията към операционен риск, Директива
2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
14 юни 2006 г. относно предприемането и осъщест
вяването на дейност от кредитните институции (4) е
подходяща база са сравнение с цел определяне на капи
таловото изискване за ЦК. В съответствие с Директива
2006/48/ЕО определението на операционния риск
следва да включва правния риск по отношение на техни
ческите стандарти за капиталовите изисквания за
централните контрагенти.

(5)

Директива 2006/48/ЕО и Директива 2006/49/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г.
относно капиталовата адекватност на инвестиционните
посредници и кредитните институции (5) са подходяща
база за сравнение за целите на определянето на капита
ловите изисквания за покриване на кредитни рискове,
рискове от контрагента и пазарни рискове, които не са
покрити със специални финансови ресурси, тъй като те са
сходни на рисковете, поемани от кредитните институции
или инвестиционните посредници.

(3) ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.
(5) ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 201.
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(6)

(7)

(8)

(9)
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ЦК не следва да държат капитал за експозицията към
търговски риск и за вноските в гаранционния фонд,
които възникват по силата на споразумение за оперативна
съвместимост, когато са изпълнени изискванията по
членове 52 и 53 от Регламент (ЕС) № 648/2012. Когато
обаче тези изисквания не са изпълнени, връзките между
различни ЦК биха могли да ги изложат на допълнителни
рискове, ако предоставеното от тях обезпечение не е
напълно защитено, а несъстоятелността достатъчно
отдалечена, или ако вноските в гаранционния фонд са
изложени на риск в случай на изпадане в несъстоятелност
на клирингов член на получаващ ЦК. Следователно в
такива случаи капиталовите изисквания следва да се
прилагат по отношение на вноските в гаранционния
фонд, както и по отношение на експозицията към
търговски риск спрямо други ЦК. С цел да се избегне
ефектът на доминото правилата за вноските в гаран
ционния фонд към други ЦК следва по принцип да
бъдат по-консервативни от правилата за експозицията на
кредитните институции спрямо ЦК. Собствените ресурси
на ЦК, използвани за вноски в гаранционен фонд на друг
ЦК, не трябва да се вземат предвид за целите на член 16,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012, тъй като те не
са инвестирани в съответствие с неговата инвестиционна
политика. Също така те не следва да бъдат отчитани два
пъти за целите на изчисляването на размера на рисково
претеглената експозиция, произтичаща от тези вноски.
Времето, необходимо за организирано преустановяване на
дейността, е строго зависимо от клиринговите услуги,
предоставяни от ЦК, и от пазарната среда, в която той
действа, особено в случаите, когато друг ЦК може да
поеме неговите услуги. Поради това броят на месеците,
необходими за преустановяване на дейността, следва да
се основава на собствената оценка на ЦК, която следва
да бъде одобрена от компетентния орган. Следва да бъде
изискан като минимум шестмесечен период с цел да се
осигури разумно равнище на капиталовите изисквания.
Бизнес риск е рискът, който даден ЦК поема поради
своята ефективност и потенциалните промени в общите
стопански условия, което е вероятно да накърни
неговото финансово състояние в резултат на спад в
приходите или увеличение на разходите, водещи до
загуба, която трябва да се приспадне от неговия
капитал. Тъй като равнището на бизнес риска е силно
зависимо от конкретното състояние на всеки ЦК и е обус
ловено от различни фактори, като например неефективни
процедури, неблагоприятни пазарни условия, неподходящ
отговор на технологичния напредък или лошо изпълнение
на бизнес стратегиите, капиталовото изискване следва да
се основава на собствената оценка на ЦК, която се
одобрява от компетентния орган. Необходимо е да бъде
въведен долен праг с цел да се осигури разумно равнище
на капиталовите изисквания.
Европейският банков орган (ЕБО) работи в тясно сътруд
ничество с Европейската система на централните банки
(ЕСЦБ) и се консултира с Европейския орган за ценни
книжа и пазари (ЕОЦКП), преди да представи проектите
на технически стандарти, на които се основава
настоящият регламент. Той също така проведе открити
обществени консултации по проектите на регулаторни
технически стандарти, анализира свързаните с тях
възможни разходи и ползи и поиска становището на
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Групата на участниците от банковия сектор, създадена в
съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010
на Европейския парламент и на Съвета (1).
(10)

Настоящият регламент се основава на проектите за регу
латорни технически стандарти, представени от Евро
пейския надзорен орган (Европейския банков орган) на
Европейската комисия,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Капиталови изисквания
1.
ЦК държи капитал, включително неразпределена печалба и
резерви, който във всеки един момент е по-голям или равен на
сбора от:
а) капиталовите изисквания за ЦК за преустановяване или
преструктуриране на дейността, изчислени в съответствие с
член 2;
б) капиталовите изисквания за ЦК за операционни и правни
рискове, изчислени в съответствие с член 3;
в) капиталовите изисквания за ЦК за кредитен риск, риск от
контрагента и пазарен риск, изчислени в съответствие с
член 4;
г) капиталовите изисквания за ЦК за бизнес риск, изчислен в
съответствие с член 5.
2.
ЦК разполага с процедури за определяне на всички
източници на рискове, които може да окажат въздействие
върху текущото му функциониране, и взема под внимание веро
ятността от потенциални неблагоприятни последици за
приходите или разходите си и равнището на своя капитал.
3.
Ако размерът на капитала, държан от ЦК в съответствие с
параграф 1, е по-нисък от 110 % от капиталовите изисквания
или по-нисък от 110 % от 7,5 млн. евро („праг за уведомяване“),
ЦК уведомява незабавно компетентния орган и актуализира
представената информация поне веднъж седмично, докато
размерът на капитала, държан от ЦК, отново надхвърли прага
за уведомяване.
4.
Уведомлението се прави в писмена форма и съдържа
следните елементи:
а) причините за спадане на капитала на ЦК под прага за уведо
мяване и описание на краткосрочната перспектива пред
финансовото състояние на ЦК;
(1) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.
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б) подробно описание на мерките, които ЦК възнамерява да
предприеме, за да подсигури текущото спазване на капита
ловите изисквания.

L 52/39

използва подхода на базисния индикатор или усъвършенстваните
подходи за измерване, както е предвидено в Директива
2006/48/ЕО, при спазване на ограниченията, предвидени в
параграфи 2—7.

Член 2
Капиталови

изисквания
за
преустановяване
преструктуриране на дейността

или

1.
ЦК разделя своите годишни брутни оперативни разходи на
дванадесет, за да се изчислят неговите месечни брутни
оперативни разходи, и умножава полученото число с продължи
телността на периода на преустановяване или преструктуриране
на дейността, определен в съответствие с параграф 2. Резултатът
от това изчисление представлява капиталът, необходим за
подсигуряване на организирано преустановяване или преструкту
риране на дейността на ЦК.
2.
С цел да се определи продължителността на периода за
преустановяване или преструктуриране на дейността, посочен в
параграф 1, ЦК предоставя за одобрение на компетентния орган
и в съответствие с правомощията на този компетентен орган
съгласно дял III от Регламент (ЕС) № 648/2012 своята
собствена оценка за подходящия период от време за преустано
вяване или преструктуриране на дейността. Периодът, определен
с оценката, трябва да бъде достатъчен, за да подсигури, в това
число и при неблагоприятни пазарни условия, организирано
спиране или преструктуриране на дейността на ЦК чрез реорга
низация на дейността, ликвидация на неговия клирингов
портфейл или прехвърляне на клиринговата дейност към друг
ЦК. Оценката следва да отчита ликвидността, падежната
структура и потенциалните трансгранични пречки за позициите
на ЦК и видовете продукти, подлежащи на клиринг. Продължи
телността на периода за преустановяване или преструктуриране
на дейността, използван за изчисляването на капиталовото
изискване, е най-малко шест месеца.
3.
ЦК актуализира своята оценка за подходящия период от
време за преустановяване или преструктуриране на дейността,
когато е налице значителна промяна в допусканията, стоящи в
основата на оценката, и представя тази актуализирана оценка за
одобрение от компетентния орган.
4.
За целите на настоящия член оперативните разходи следва
да се разглеждат в съответствие с международните стандарти за
финансово отчитане (МСФО), приети съгласно Регламент (ЕО)
№ 1606/2002, или в съответствие с директиви 78/660/ЕИО (1),
83/349/ЕИО (2) и 86/635/ЕИО на Съвета (3), или в съответствие
с общоприетите счетоводни принципи на трета държава, които
са приети за еквивалентни на МСФО в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1569/2007 на Комисията (4), или със счетоводните
стандарти на трета държава, чието използване е разрешено в
съответствие с член 4 от същия регламент, в зависимост от
случая. ЦК използват най-новата проверена от одитор
информация от своя годиш финансов отчет.
Член 3
Капиталови изисквания за операционни и правни рискове
1.
ЦК изчислява капиталовите си изисквания за операционни
рискове, включително правни рискове, споменати в член 1, като
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L
L
L
L

222,
193,
372,
340,

14.8.1978 г., стр. 11.
18.7.1983 г., стр. 1.
31.12.1986 г., стр. 1.
22.12.2007 г., стр. 66.

2.
ЦК може да използва подхода на базисния индикатор за
изчисляване на капиталовите си изисквания за операционен риск
в съответствие с член 103 от Директива 2006/48/ЕО.

3.
ЦК разполага с добре документирана система за оценка и
управление на операционния риск, с ясно определени
отговорности за тази система. Той оценява експозициите си
към операционен риск и проследява важните за операционния
риск данни, включително за претърпени съществени загуби. Тази
система е обект на редовен преглед, който се извършва от неза
висимо лице, притежаващо необходимите знания за извършване
на този преглед.

4.
Системата на ЦК за оценка на операционния риск трябва
да бъде тясно интегрирана в процеса за управление на рисковете
на ЦК. Нейните резултати са неразделна част от процеса за
наблюдение и контрол на профила на операционния риск на
ЦК.

5.
ЦК въвежда система за докладване на висшето ръководство,
чрез която се представя информация за операционния риск на
съответните звена в ЦК. ЦК разполага с процедури за пред
приемане на подходящи действия според информацията в
докладите за ръководството.

6.
ЦК може също така да поиска от съответния компетентен
орган разрешение да използва усъвършенствани подходи за
измерване. Компетентният орган може да даде на ЦК разрешение
за използване на усъвършенствани подходи за измерване,
основани на неговите собствени системи за измерване на опера
ционния риск, в съответствие с член 105 от Директива
2006/48/ЕО.

7.
ЦК, които използват усъвършенстваните подходи за
измерване, посочени в параграф 6, за изчисляването на капита
ловите си изисквания за операционен риск, притежават капитал,
който е във всички случаи по-голям или равен на 80 % от
капитала, изискван при подхода на базисния индикатор в съот
ветствие с параграф 2.

Член 4
Капиталови изисквания за кредитен риск, кредитен риск
от контрагента и пазарен риск, които не са обхванати от
специални финансови ресурси, посочени в членове 41—44
от Регламент (ЕС) № 648/2012
1.
ЦК изчислява капиталовите си изисквания, посочени в
член 1, като сума от 8 % от размера на рисково претеглените
експозиции за кредитен риск и кредитен риск от контрагента и
неговите капиталови изисквания за пазарен риск, изчислени в
съответствие с директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО, при
спазване на ограниченията, предвидени в параграфи от 2 до 5.
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2.
За изчисляване на капиталовите изисквания за пазарен
риск, който не е покрит със специални финансови ресурси,
посочени в членове 41—44 от Регламент (ЕС) № 648/2012,
ЦК използват методите, предвидени в приложения от I до IV
към Директива 2006/49/ЕО.
3.
За изчисляване на размера на рисково претеглените
експозиции за кредитен риск, който не е обхванат от
специални финансови ресурси, посочени в членове 41—44 от
Регламент (ЕС) № 648/2012, ЦК прилага стандартизирания
подход за кредитен риск, предвиден в членове от 78 до 83 от
Директива 2006/48/ЕО.
4.
За изчисляване на размера на рисково претеглените
експозиции за кредитен риск от контрагента, който не е
покрит със специални финансови ресурси, посочени в членове
41—44 от Регламент (ЕС) № 648/2012, ЦК използват подхода
на оценяване по пазарна стойност, предвиден в приложение III,
част 3 към Директива 2006/48/ЕО, както и разширения метод за
финансово обезпечение, като прилагат надзорните корекции за
променливост, предвидени в приложение VIII, част 3 към
Директива 2006/48/ЕО.
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собствените си ресурси, ЦК прилагат рисково тегло в размер на
1 250 % към експозицията си, произтичаща от вноските в гаран
ционния фонд на друг ЦК, и рисково тегло от 2 % към
търговските си експозиции спрямо друг ЦК.
Член 5
Капиталови изисквания за бизнес риск
1.
ЦК предоставят на компетентния орган за одобрение в
съответствие с неговите правомощия съгласно дял III от
Регламент (ЕС) № 648/2012 своята собствена оценка на
капитала, необходим за покриване на загуби в резултат на
бизнес риск, въз основа на разумно предвидими неблагоприятни
сценарии, съобразени с техните бизнес модели.
2.
Капиталовото изискване за бизнес риск е равно на одоб
рената оценка, но не по-малко от 25 % от годишните брутни
оперативни разходи. За целите на настоящия член брутните
оперативни разходи се разглеждат в съответствие с член 2,
параграф 4.
Член 6

5.
Ако не са изпълнени всички условия, посочени в членове
52 и 53 от Регламент (ЕС) № 648/2012, и ако ЦК не използват

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
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 Брюксел на 19 декември 2012 година
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

