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РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/818 НА КОМИСИЯТА
от 17 май 2016 година
за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1030/2014 за определяне на технически
стандарти за изпълнение по отношение на единните формати и на датата за оповестяване на
стойностите, използвани за идентифициране на глобални системно значими институции, в
съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруден
циалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 648/2012 (1), и по-специално член 441, параграф 2, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1030/2014 на Комисията (2) се определя единен формат за оповестяване на
стойностите на показателите, използвани за определянето на глобалните системно значими институции (Г-СЗИ) в
съответствие с член 131 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3).

(2)

В образците за оповестяване, използвани от институциите, определени като Г-СЗИ в съответствие с член 131 от
Директива 2013/36/ЕС, следва да се вземат предвид международните стандарти, и по-специално издадените от
Базелския комитет за банков надзор (БКБН).

(3)

Образецът в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1030/2014 отразява използвания от БКБН за
целите на събирането на данни за 2015 г.

(4)

Всяка година през януари БКБН публикува актуализиран отчетен образец. С цел насърчаване на последователността
в световен мащаб при оповестяването, както и на прозрачността при определянето на Г-СЗИ, Регламент за
изпълнение (ЕС) № 1030/2014 следва да бъде изменен.

(5)

Като се има предвид, че събирането на данни за процеса на определяне през 2016 г. започва през първото
тримесечие на 2016 г. и че за институциите трябва да е ясно кои данни подлежат на оповестяване, настоящият
регламент следва да влезе в сила незабавно.

(6)

Настоящият регламент се основава на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени от
Европейския банков орган (ЕБО) на Комисията.

(1) ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.
(2) Регламент за изпълнение (ЕС) № 1030/2014 на Комисията от 29 септември 2014 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение
по отношение на единните формати и на датата за оповестяване на стойностите, използвани за идентифициране на глобални системно
значими институции, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 30.9.2014 г.,
стр. 14).
3
( ) 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 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).
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ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на
които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска
становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на
Европейския парламент и на Съвета (1),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1030/2014 се изменя, както следва:
1) Член 1 се заменя със следния текст:
„Член 1
Единен формат
Г-СЗИ докладват на съответния орган информацията, използвана за определянето на Г-СЗИ (показатели, допълнителни
данни и поясняващи позиции), в електронен формат, като използват образеца в приложението към настоящия
регламент и отчитат допълнителните спецификации на базовите данни и инструкциите, издавани ежегодно от
съответния орган. Като използват този образец и отчитат тези спецификации и инструкции, Г-СЗИ публично
оповестяват стойностите на показателите, използвани за определяне на оценката на институциите в съответствие с
методиката за идентифициране, посочена в Делегиран регламент (ЕС) № 1222/2014.
Г-СЗИ не са задължени да оповестяват публично допълнителните данни и поясняващите позиции.“
2) Трета алинея от член 3 се заменя със следния текст:
„Без излишно забавяне след оповестяването на тази информация от страна на Г-СЗИ компетентните органи изпращат
на ЕБО попълнените образци, в т.ч. допълнителните данни и поясняващите позиции. С оглед централизация на
информацията ЕБО оповестява на своя уебсайт попълнения образец, без да включва допълнителните данни и
поясняващите позиции.“
3) Приложението се заменя с текста, посочен в приложението към настоящия регламент.
Член 2
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила в деня 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 Брюксел на 17 май 2016 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

(1) 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).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБРАЗЕЦ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЛОБАЛНИТЕ СИСТЕМНО ЗНАЧИМИ ИНСТИТУЦИИ (Г-СЗИ)

Общи данни за банката
Раздел 1: Обща информация
а) Обща информация, предоставена от съответния надзорен орган:
(1) Код на държавата
(2) Име на банката
(3) Отчетна дата (гггг-мм-дд)
(4) Отчетна валута
б) Обща информация, предоставена от докладващата институция:
(1) Докладваща единица
(2) Счетоводен стандарт
(3) Дата на публичното оповестяване (гггг-мм-дд)
(4) Език на публичното оповестяване
(5) Електронен адрес на публичното оповестяване

Показател за размер
Раздел 2: Общо експозиции

Сума

Показатели за обвързаност
Раздел 3: Активи в рамките на финансовата система

Сума

Раздел 4: Задължения в рамките на финансовата система

Сума

Раздел 5: Ценни книжа, задълженията по които още не са погасени

Сума
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Заменяемост/показатели за инфраструктурата на финансовата институция
Раздел 6: Плащания, направени през отчетната година (с изключение на плащанията в
рамките на групата)

Сума

Раздел 7: Активи под попечителство

Сума

Раздел 8: Поемане на емисии ценни книжа на дълговите и капиталовите пазари

Сума

Показатели за сложност
Раздел 9: Условна сума на извънборсовите деривати

Сума

Раздел 10: Ценни книжа за търгуване и ценни книжа на разположение за продажба

Сума

Раздел 11: Активи от йерархично ниво 3

Сума

Показатели за дейност в други юрисдикции
Раздел 12: Вземания от субекти в други юрисдикции

Сума

Раздел 13: Задължения към субекти в други юрисдикции

Сума

Допълнителни данни
Раздел 14: Допълнителни показатели

Сума

Раздел 15: Помощни елементи

Сума“

