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НАСОКИ
НАСОКИ (ЕС) 2018/570 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 7 февруари 2018 година
за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на
Евросистемата (ЕЦБ/2018/3)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире
от него,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и поспециално член 3.1, първо тире, членове 9.2, 12.1, 14.3 и 18.2, както и член 20, първа алинея от него,
като има предвид, че:
(1)

Постигането на единна парична политика налага дефинирането на инструментите и процедурите, които Евроси
стемата следва да използва при осъществяването на тази политика, по един и същ начин във всички държави
членки, чиято парична единица е еврото.

(2)

По отношение на операциите по паричната политика Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка
(ЕЦБ/2014/60) (1) следва да бъдат изменени, за да бъдат въведени някои необходими технически и редакционни
подобрения, свързани с оперативните процедури.

(3)

По отношение на рамката на контрагентите е необходимо да бъдат направени някои технически и редакционни
подобрения. В допълнение Управителният съвет счита за необходимо да се въведе автоматично ограничаване на
достъпа на контрагенти до операции по паричната политика след определяне от компетентния орган, че те са
„проблемни или че има вероятност да станат проблемни“.

(4)

Евросистемата е разработила единна рамка за допустими като обезпечение активи, така че всички кредитни
операции на Евросистемата да се извършват по хармонизиран начин чрез прилагането на Насоки (ЕС) 2015/510
(ЕЦБ/2014/60) във всички държави членки, чиято парична единица е еврото. Управителният съвет счита за
необходимо да въведе някои промени в рамката за обезпеченията на Евросистемата, включително изключване на
инвестиционни фондове като допустими емитенти или гаранти поради специфични рискове, произтичащи от
нестабилността на механизмите за финансиране на инвестиционните фондове, както и промяна в правилата
относно изключенията от забраната за собствено ползвани допустими активи, относно използването на
гарантирани необезпечени дългови инструменти, емитирани от контрагент или от тясно свързано лице, относно
използването на гарантирани необезпечени дългови инструменти, емитирани от кредитна институция или от тясно
свързано лице и относно изискванията за прозрачност за рейтинга на обезпечени облигации.

(5)

Обезпечените с търговски ипотеки ценни книжа (ОТИЦК) следва да станат недопустими като обезпечение съгласно
рамката за обезпеченията на Евросистемата, тъй като рисковете и сложността на ОТИЦК се различават съществено
както по базови активи, така и по структурни характеристики, от други обезпечени с активи ценни книжа (ОАЦК),
приемани от Евросистемата като обезпечение.

(6)

Евросистемата изисква предоставянето на изчерпателни и стандартизирани данни на ниво кредит за пула от
генериращи паричен поток активи, обезпечаващи ОАЦК. Данните на ниво кредит трябва да бъдат предоставени от
съответните лица в регистър на данни на ниво кредит, определен от Евросистемата. Изискванията на Евросистемата
за определянето на регистри на данни на ниво кредит, както и самият процес за това трябва да бъдат
допълнително изяснени в интерес на прозрачността.

(7)

Допустимите активи трябва да отговарят на изискванията за кредитно качество на Евросистемата, посочени в
рамката на Евросистемата за кредитна оценка, където са уредени процедурите, правилата и техниките, посредством
които се осигурява поддържането на изискването на Евросистемата за високи кредитни стандарти на допустимите
активи. По отношение на рамката на Евросистемата за кредитна оценка е необходимо да бъдат направени някои
наложителни технически и редакционни подобрения.

(1) Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 г. относно прилагането на рамката на паричната политика
на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60) (ОВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3).
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(8)

Необходимо е да бъдат уточнени правилата относно санкциите, прилагани от Евросистемата в случай на
нарушения на задължения на контрагенти.

(9)

Контрагентите на Евросистемата използват системи за сетълмент на ценни книжа (ССЦК) и връзки между ССЦК,
управлявани от централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК), за да мобилизират адекватно обезпечение за
кредитните операции на Евросистемата.

(10)

Съгласно член 18.2 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка,
Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да определя общите принципи за операциите на открития пазар и
кредитните операции, които се извършват от нея или от националните централни банки (НЦБ), включително и
относно обявяването на условията, при които те са готови да сключват такива сделки.

(11)

Евросистемата е разработила единна рамка за търгуеми и нетъргуеми активи, допустими като обезпечение, които
могат да бъдат мобилизирани на вътрешна или на трансгранична основа. За мобилизиране на търгуеми активи в
рамките на Евросистемата могат да се използват ССЦК и връзки между ССЦК само ако са оценени като допустими
от Евросистемата.

(12)

От 1998 г. Евросистемата прилага потребителски стандарти за оценка на ССЦК и връзки между ССЦК за
определяне на тяхната допустимост за използване при кредитни операции на Евросистемата.

(13)

С приемането на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета (1) и на свързаните
технически стандарти, състоящи се от регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, и
имайки предвид значителното припокриване между изискванията на Регламент (ЕС) № 909/2014 и потреби
телските стандарти на Евросистемата, Евросистемата реши да рационализира процедурата за оценка на ССЦК и
връзки между ССЦК.

(14)

Следва да бъдат определени изискванията, които са специфични за Евросистемата и които не са обхванати от
изискванията, предвидени в Регламент (ЕС) № 909/2014 по отношение на ЦДЦК.

(15)

Евросистемата е разработила стандарти за използването на трето лице — посредник (ТЛП) при кредитни операции
на Евросистемата. По отношение на всички ТЛП, предлагащи трансгранични или вътрешни услуги, следва да се
прилагат сходни процеси за оценка.

(16)

Необходимо е да бъдат направени няколко изменения, за да се отразят промените, приети от Управителния съвет
по отношение на критериите за допустимост на обезпечения, приложими към необезпечени банкови облигации, за
кредитни операции на Евросистемата.

(17)

За по-голяма яснота е необходимо да бъдат направени няколко незначителни технически изменения, включително
по отношение на ценни книжа с множество емитенти, правилото за косвена кредитна оценка и рамката за
неизпълнение.

(18)

Поради това Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1
Изменения
Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) се изменят, както следва:
1.

Член 2 се изменя, както следва:
а) точка 7 се заменя със следното:
„(7) „централен депозитар на ценни книжа“ (ЦДЦК) е централен депозитар на ценни книжа съгласно опреде
лението в член 2, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на
Съвета (*);
(*) 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).“;

(1) 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).
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б) вмъква се следната точка 22а:
„(22а) „пряка връзка“ е договореност между две ССЦК, управлявани от ЦДЦК, по силата на която ЦДЦК става
пряк участник в ССЦК, управлявана от друг ЦДЦК, чрез откриване на сметка за ценни книжа за
допускане на безналично прехвърляне на ценни книжа;“;
в) вмъкват се следните точки 25a и 25б:
„(25а) „допустима връзка“ е пряка или непряка връзка, която е оценена от Евросистемата като отговаряща на
критериите за допустимост, установени в приложение VIа за използване при кредитни операции на
Евросистемата, и която е публикувана в списъка на Евросистемата на допустимите връзки на уебсайта на
ЕЦБ. Допустимата непряка връзка е съставена от базови допустими преки връзки;
(25б) „допустима ССЦК“ е управлявана от ЦДЦК ССЦК, която е оценена от Евросистемата като отговаряща на
критериите за допустимост, установени в приложение VIа за използване при кредитни операции на
Евросистемата, и която е публикувана в списъка на Евросистемата на допустимите ССЦК на уебсайта на
ЕЦБ;“
г) точка 33 се заличава;
д) точка 35 се заменя със следното:
„(35) „финансово предприятие“ е финансово предприятие съгласно определението в приложение А към
Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*);
(*) Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно
Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ЕСС 2010) (ОВ L 174,
26.6.2013 г., стр. 1).“;
е) точка 46 се заменя със следното:
„(46) „кредит в рамките на деня“ е кредит в рамките на деня съгласно определението в член 2, точка 26 от
Насоки ЕЦБ/2012/27 (*);
(*) Насоки ЕЦБ/2012/27 от 5 декември 2012 г. относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен
сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ОВ L 30, 30.1.2013 г., стр. 1).“;
ж) вмъква се следната точка 46б:
„(46б) „инвестиционен фонд“ означава фондове на паричния пазар (ФПП) или фондове, различни от тези на
паричния пазар съгласно определението в приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013;“
з) вмъква се следната точка 76а:
„(76а) „непряка връзка“ е връзка, установена между ССЦК, управлявани от два различни ЦДЦК, които обменят
сделки с ценни книжа или прехвърляния чрез трета ССЦК, управлявана от ЦДЦК, действаща като
посредник или, в случай на ССЦК, управлявани от ЦДЦК, участващи в TARGET2-Securities, чрез
няколко ССЦК, управлявани от ЦДЦК, действащи като посредници;“
и) точка 82 се заменя със следното:
„(82) „система за сетълмент на ценни книжа“ (ССЦК) е система за сетълмент на ценни книжа съгласно опреде
лението в член 2, параграф 1, точка 10 от Регламент (ЕС) № 909/2014, която позволява прехвърляне на
ценни книжа, както безплатно (FOP), така и срещу заплащане (доставка срещу плащане(DVP);“
й) точка 95 се заменя със следното:
„(95) „трето лице — посредник“ (ТЛП) е ЦДЦК, управляващ допустима ССЦК, който е сключил договор с НЦБ,
чрез който този ЦДЦК се задължава да предоставя определени услуги, свързани с управление на
обезпечения, като посредник на тази НЦБ;“.
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В член 4 таблица 1 се заменя със следното:

„Таблица 1
Преглед на характеристиките на операциите по паричната политика на Евросистемата

Видове инструменти

Операции на открития пазар

Категории операции по
паричната политика

Предоставяне на
ликвидност

Честота

Процедура

Обратни сделки

—

Една седмица

Седмична

Стандартни
тръжни процедури

Дългосрочни
операции по
рефинансиране

Обратни сделки

—

Три месеца (*)

Месечна (*)

Стандартни
тръжни процедури

Операции за фино
регулиране

Обратни сделки

Нестандартизирани

Нестандартизирани

Тръжни процедури

Валутни суапове
—

Структурни
операции

Обратни сделки

Окончателни
покупки

Ликвидни улеснения с постоянен достъп

Матуритет

Основни операции
по рефинансиране

—

(*)
(**)
(***)
(****)

Изтегляне на
ликвидност

Пределно кредитно
улеснение

Обратни сделки

Депозитно
улеснение

Съгласно член
Съгласно член
Съгласно член
Съгласно член

—

7,
8,
9,
9,

параграф 2,
параграф 2,
параграф 2,
параграф 2,

буква
буква
буква
буква

Обратни сделки

Двустранни
процедури (**)

Валутни суапове
Набиране на
срочни депозити
Обратни сделки

Нестандартизирани

Емитиране на
дългови
сертификати на
ЕЦБ

По-малко от
12 месеца

Окончателни
продажби

—

Депозити

—

Нестандартизирани

Стандартни
тръжни
процедури (***)

Двустранни
процедури Тръжни
процедури (****)

Овърнайт

Достъп по преценка на контрагентите

Овърнайт

Достъп по преценка на контрагентите

б), член 7, параграф 2, буква в), член 7, параграф 3 и член 7, параграф 4.
в), член 10, параграф 4, буква в), член 11, параграф 5, буква в) и член 12, параграф 6, буква в).
в), член 10, параграф 4, буква в) и член 13, параграф 5, буква г).
в) и член 14, параграф 3, буква в).“
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В член 6, параграф 2 буква е) се заменя със следното:
„е) към тях се прилагат критериите за допустимост, установени в трета част, които трябва да бъдат изпълнени от
всички контрагенти, подаващи заявки за такива операции;“.

4.

В член 7, параграф 2 буква е) се заменя със следното:
„е) към тях се прилагат критериите за допустимост, установени в трета част, които трябва да бъдат изпълнени от
всички контрагенти, подаващи заявки за такива операции;“.

5.

В член 8, параграф 2 буква д) се заменя със следното:
„д) към тях се прилагат критериите за допустимост за контрагенти, установени в трета част, в зависимост от:
i) конкретния вид инструмент за извършване на операции за фино регулиране, и
ii) приложимата процедура за този конкретен вид инструмент;“.

6.

В член 9, параграф 2 буква д) се заменя със следното:
„д) към тях се прилагат критериите за допустимост, установени в трета част, в зависимост от: i) конкретния вид
инструмент за извършване на структурните операции, и ii) приложимата процедура за този конкретен вид
инструмент;“.

7.

В член 10 параграф 4 се заменя със следното:
„4.

По отношение на оперативните си характеристики обратните сделки за целите на паричната политика:

а) могат да бъдат извършвани като операции за предоставяне или за изтегляне на ликвидност;
б) имат честота и матуритет, които зависят от категорията операция на открития пазар, за която се използват;
в) които попадат в категорията операции на открития пазар, се извършват чрез стандартни тръжни процедури с
изключение на операции за фино регулиране, при които се извършват чрез тръжни или двустранни процедури;
г) които попадат в категорията пределно кредитно улеснение, се извършват както е описано в член 18;
д) се извършват децентрализирано от НЦБ, без да се засяга член 45, параграф 3.“
8.

В член 11 параграф 6 се заменя със следното:
„6.
Контрагентите, участващи във валутни суапове за целите на паричната политика, се подчиняват на
критериите за допустимост, установени в трета част, в зависимост от приложимата процедура за съответната
операция.“

9.

В член 12 параграф 7 се заменя със следното:
„7.
Контрагентите, участващи в набирането на срочни депозити, се подчиняват на критериите за допустимост,
установени в трета част, в зависимост от приложимата процедура за съответната операция.“

10.

В член 13 параграф 6 се заменя със следното:
„6.
Контрагентите, участващи в стандартната тръжна процедура за емитирането на дългови сертификати на ЕЦБ,
се подчиняват на критериите за допустимост, установени в трета част.“

11.

В член 14 параграф 4 се заменя със следното:
„4.
Участващите в окончателни сделки контрагенти се подчиняват на критериите за допустимост, установени в
трета част.“
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В член 25, параграф 2 таблици 5 и 6 се заменят със следното:
„Таблица 5
Указателна времева рамка за оперативните стъпки при стандартните тръжни процедури
(обозначените часове са по централноевропейското време (1))

(1) Централноевропейското време отчита преминаването към централноевропейско лятно време.

Таблица 6
Указателна времева рамка за оперативните стъпки при бързите тръжни процедури
(обозначените часове са по централноевропейското време (1))

(1) Централноевропейското време отчита преминаването към централноевропейско лятно време.“

13.

Член 55 се заменя със следното:
„Член 55
Критерии за допустимост за участие в операции по паричната политика на Евросистемата
По отношение на операциите по паричната политика на Евросистемата, при условията на член 57, Евросистемата
допуска за участие само институции, които отговарят на следните критерии:
а) те са субект на системата за поддържане на минимални задължителни резерви съгласно член 19.1 от Устава на
ЕСЦБ и не са освободени от задълженията си съгласно системата за минимални резерви на Евросистемата по
силата на Регламент (ЕО) № 2531/98 и Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9);
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б) те трябва да бъдат едно от следните лица:
i)

субект на най-малко една форма на хармонизиран надзор на Съюза/ЕИП от компетентни органи в
съответствие с Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013;

ii) кредитни институции, които са публична собственост, по смисъла на член 123, параграф 2 от Договора,
спрямо които се осъществява надзор, чиито стандарти са съпоставими с тези на надзора от страна на
компетентни органи съгласно Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013;
iii) институции, подлежащи на нехармонизиран надзор от компетентни органи, чийто стандарти са съпоставими
с тези на хармонизиран надзор на Съюза/ЕИП от компетентни органи в съответствие с
Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013, например клонове, установени в държави членки,
чиято парична единица е еврото, на институции, учредени извън ЕИП. За целите на оценяване на допусти
мостта за участие в операции по паричната политика на Евросистемата като правило нехармонизираният
надзор се счита за отговарящ на стандарти, съпоставими с тези на хармонизиран надзор на Съюза/ЕИП от
компетентни органи в съответствие с Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013, ако съответните
стандарти „Базел III“, приети от Базелския комитет за банков надзор, се считат за приложени в надзорния
режим на дадена юрисдикция;
в) те трябва да бъдат финансово стабилни по смисъла на член 55а;
г) те трябва да отговарят на всички оперативни изисквания, посочени в договорни или регулаторни разпоредби,
прилагани от НЦБ на държавата по произход или от ЕЦБ, по отношение на конкретния инструмент или
операция.“
14.

В член 61 параграф 1 се заменя със следното:
„1. ЕЦБ публикува актуализиран списък с допустимите търгуеми активи на уебсайта си в съответствие с
указаните там методологии, като актуализира списъка всеки ден, в който TARGET2 работи. Търгуемите активи,
включени в списъка с допустими търгуеми активи, стават допустими за използване при кредитните операции на
Евросистемата при публикуването им в него. Като изключение от това правило, в конкретния случай на дългови
инструменти, чийто сетълмент е със същия вальор, Евросистемата може да им предостави допустимост от датата на
емисията. Оценените в съответствие с член 87, параграф 3 активи не се публикуват в този списък с допустими
търгуеми активи.“

15.

Член 66 се изменя, както следва:
а) параграф 1 се заменя със следното:
„1.
При спазване на параграф 2, за да бъдат допустими, дълговите инструменти трябва да са емитирани в ЕИП
при централна банка или допустима ССЦК.“;
б) параграф 3 се заменя със следното:
„3.
Международните дългови инструменти, които са емитирани чрез МЦДЦК, трябва да отговарят на следните
критерии, доколкото е приложимо:
а) международните дългови инструменти, емитирани на глобален приносител, трябва да бъдат емитирани под
формата на нови глобални облигации и да бъдат депозирани при глобален попечител, който е МЦДЦК, или
при ЦДЦК, който управлява допустима ССЦК. Това изискване не се прилага по отношение на междуна
родните дългови инструменти, емитирани на глобален приносител под формата на класически глобални
облигации преди 1 януари 2007 г., и взаимозаменяемите продължаващи емисии на такива облигации,
емитирани под един и същ ISIN код, независимо от датата на продължаващата емисия;
б) международните поименни дългови ценни книжа с международен сертификат трябва да бъдат емитирани
съгласно новата попечителска структура за международни дългови инструменти. Чрез дерогация това не се
прилага по отношение на международни дългови инструменти на глобален приносител, които са емитирани
преди 1 октомври 2010 г.;
в) международните дългови инструменти на приносител с окончателен сертификат не са допустими, освен ако
са емитирани на приносител с окончателен сертификат преди 1 октомври 2010 г.“.

16.

Член 67 се изменя, както следва:
а) параграф 1 се заменя със следното:
„1.
За да бъдат допустими, дълговите инструменти трябва да са прехвърлими в безналична форма, като се
държат и техният сетълмент се извършва в държави членки, чиято парична единица е еврото, чрез сметка при
НЦБ или при допустима ССЦК, така че учредяването и реализацията на обезпечението се подчиняват на законо
дателството на държава членка, чиято парична единица е еврото.“;
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б) вмъква се следният параграф 1a:
„1а.
В допълнение към това, когато използването на тези дългови инструменти включва услуги, свързани с
управление на обезпеченията от трето лице, на вътрешна или на трансгранична основа, тези услуги се
предоставят от трето лице — посредник, което е оценено положително съгласно „Стандартите на Евросистемата
за използването на трето лице — посредник (ТЛП) при кредитни операции на Евросистемата“, които са
публикувани на уебсайта на ЕЦБ.“;
в) параграф 2 се заменя със следното:
„2.
Ако ЦДЦК, където се емитира активът, и ЦДЦК, където се държи активът, не са едни и същи, ССЦК,
управлявани от тези два ЦДЦК, трябва да са свързани с допустима връзка в съответствие с член 150.“
17.

Член 69 се изменя, както следва:
а) параграф 1 се заменя със следното:
„1.
За да бъдат допустими, дълговите инструменти трябва да са емитирани или гарантирани от централните
банки на държавите членки, субекти от публичния сектор, агенции, кредитни институции, финансови
предприятия, различни от кредитни институции, нефинансови предприятия, многостранни банки за развитие
или международни организации. За търгуеми активи с повече от един емитент това изискване се прилага по
отношение на всеки емитент.“;
б) добавя се следният параграф 3:
„3.

18.

Дългови инструменти, емитирани или гарантирани от инвестиционни фондове, са недопустими.“

В член 70 параграф 1 се заменя със следното:
„1. За да бъдат допустими, дълговите инструменти трябва да са емитирани от емитент, установен в ЕИП, или в
държава от Г-10, която е извън ЕИП, при спазване на изключенията по параграфи 3—6 от настоящия член и по
параграф 4 от член 81а. За търгуеми активи с повече от един емитент това изискване се прилага по отношение на
всеки емитент.“

19.

Член 73, параграф 1, буква б) се заличава.

20.

Член 73, параграф 6 се заличава.

21.

Член 81а се заменя със следното:
„Член 81а
Критерии за допустимост за определени необезпечени дългови инструменти, емитирани от кредитни
институции или инвестиционни посредници или от лица, които са тясно свързани с тях
1.
Чрез дерогация от член 64 и при условие, че изпълняват всички други критерии за допустимост, следните
подчинени необезпечени дългови инструменти, емитирани от кредитни институции или инвестиционни посредници
или от лица, които са тясно свързани с тях, посочени в член 141, параграф 3, са допустими до падежа, при условие
че са емитирани преди 31 декември 2018 г. и че тяхната подчиненост не произтича нито от договорна
подчиненост съгласно определеното в параграф 2, нито от структурна подчиненост съгласно параграф 3:
— дългови инструменти, емитирани от признати агенции съгласно определението в член 2 от Решение
(ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/10) (*),
— дългови инструменти, гарантирани от субект от публичния сектор на Съюза, който има право да събира данъци,
посредством гаранция, която отговаря на характеристиките, предвидени в член 114, параграфи 1—4 и
член 115.
2.
За целите на параграф 1 договорна подчиненост означава подчиненост, основана на условията на необезпечен
дългов инструмент, независимо от това дали тази подчиненост е законово призната.
3.
Необезпечени дългови инструменти, емитирани от холдинги, включително холдинги посредници, които се
уреждат от национално законодателство в изпълнение на Директива 2014/59/ЕС или на подобни рамки за възста
новяване и преструктуриране, са недопустими.
4.
За необезпечени дългови инструменти, емитирани от кредитни институции или инвестиционни посредници
или от лица, които се намират в тесни връзки с тях, посочени в член 141, параграф 3, различни от необезпечени
дългови инструменти, емитирани от многостранни банки за развитие или международни организации, посочени в
член 70, параграф 4, емитентът следва да бъде установен в Съюза.
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5.
Необезпечени дългови инструменти, които са били допустими преди 16 април 2018 г., но които не отговарят
на изискванията за допустимост, установени в настоящия член, остават допустими до 31 декември 2018 г., при
условие че отговарят на всички други критерии за допустимост за търгуеми активи.
(*) Решение (ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка от 4 март 2015 г. относно програма за закупуване на
активи на публичния сектор на вторичните пазари (ОВ L 121, 14.5.2015 г., стр. 20).“
22.

В член 84, буква а) подточка iii) се заменя със следното:
„iii) При липса на рейтинг на емисия от АВКО или, в случай на обезпечени облигации, при липса на рейтинг на
емисия, отговарящ на изискванията на приложение IXб, Евросистемата може да вземе предвид рейтинг на
емитент от АВКО или рейтинг на гарант от АВКО. В случай че за една и съща емисия са налице множество
рейтинги на емитент от АВКО и/или на гарант от АВКО, Евросистемата взема предвид първия най-добър
рейтинг от тези рейтинги.“

23.

Член 87 се изменя, както следва:
а) параграф 2 се заменя със следното:
„2.
Ако дълговите инструменти са емитирани или гарантирани от регионално правителство или местен орган
на власт, или от „субект от публичния сектор“ съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 8 от
Регламент (ЕС) № 575/2013 (наричан по-долу „субект от публичния сектор съгласно Регламент (ЕС)
№ 575/2013“), установен в държава членка, чиято парична единица е еврото, кредитната оценка се извършва от
Евросистемата в съответствие със следните правила:
а) ако емитентите или гарантите са регионални правителства, местни органи на власт или субекти от публичния
сектор съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013, които за целите на изискванията за капиталова адекватност
съгласно член 115, параграф 2 или член 116, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се третират като
централното правителство, в чиято юрисдикция те са установени, на дълговите инструменти, емитирани или
гарантирани от тях, се присъжда степен на кредитно качество, съответстваща на най-добрия кредитен
рейтинг, присъден от призната АВКО на централното правителство, в чиято юрисдикция са установени те;
б) ако емитентите или гарантите са регионални правителства, местни органи на власт или субекти от публичния
сектор съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013, които не са посочени в буква а), на дълговите инструменти,
емитирани или гарантирани от тях, се присъжда степен на кредитно качество, съответстваща на кредитно
качество, с една степен по-ниска от най-добрия кредитен рейтинг, присъден от призната АВКО на
централното правителство, в чиято юрисдикция са установени те;
в) ако емитентите или гарантите са „субекти от публичния сектор“ съгласно определението в член 2, точка 75,
които не са посочени в букви а) и б), не се извлича косвена кредитна оценка и дълговите инструменти,
емитирани или гарантирани от тях, се третират като дългови инструменти, емитирани или гарантирани от
субекти от частния сектор.“;
б) таблица 9 се заменя със следното:
„Таблица 9
Косвени оценки за кредитно качество за емитенти или гаранти без оценка за кредитно
качество от АВКО

Присъждане на емитенти или гаранти съгласно
Регламент (ЕС) № 575/2013 (РКИ (*))

Категория 1

Изчисляване въз основа на рамката на Евросистемата
за кредитна оценка на косвени оценки за кредитно
качество на емитента или гаранта, принадлежащ
към съответната категория

Регионални правителства, местни органи на Присъжда им се оценката за кредитно качество
власт и субекти от публичния сектор съгласно на АВКО за централното правителство, в чиято
РКИ, които се третират от компетентните юрисдикция е установен субектът
органи по същия начин като централното пра
вителство за целите на изискванията за капи
талова адекватност съгласно член 115, пара
граф 2 и член 116, параграф 4 от Регламент
(ЕС) № 575/2013
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Изчисляване въз основа на рамката на Евросистемата
за кредитна оценка на косвени оценки за кредитно
качество на емитента или гаранта, принадлежащ
към съответната категория

Категория 2

Други регионални правителства, местни ор Присъжда им се оценка за кредитно качество с
гани на власт и субекти от публичния сектор една степен на кредитно качество (**) по-ниска
съгласно РКИ
от оценката за кредитно качество на АВКО за
централното правителство, в чиято юрисдикция
е установен субектът

Категория 3

Субекти от публичния сектор съгласно опре Третират се като емитенти или длъжници от
делението в член 2, точка 75, които не са су частния сектор
бекти от публичния сектор съгласно РКИ

(*) Регламент (ЕС) № 575/2013, наричан също така РКИ за целите на настоящата таблица.
(**) Информация за степените на кредитно качество е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.“

24.

Член 90 се заменя със следното:
„Член 90
Размер на главницата и купони на вземания по кредити
За да бъдат допустими, вземанията по кредити трябва да отговарят на следните изисквания до окончателното им
изплащане:
а) фиксиран размер на главницата, платим безусловно; и
б) лихвен процент, който не може да води до отрицателен паричен поток, при което лихвеният процент следва да
бъде един от следните:
i)

„с нулев купон“;

ii) с фиксиран купон;
iii) с плаващ купон, т.е. индексиран спрямо референтен лихвен процент и със следната структура: купонен
процент = референтен процент ± x, с f ≤ купонен процент ≤ c, където:
— референтният лихвен процент е само един от следните в даден момент:
— лихвен процент на паричния пазар в евро, например EURIBOR, LIBOR или други подобни индекси,
— лихвен процент по суап с постоянен матуритет, например индекси CMS, EIISDA, EUSA,
— доходността на една държавна облигация в еврозоната или индекс на няколко държавни облигации в
еврозоната, които имат матуритет, равен на или по-малък от 1 година,
— f (долен праг) и c (горен праг), ако фигурират, са числа, които или са предварително определени при
емитирането, или могат да се променят с течение на времето само според предварително определен при
емитирането план. Маржът x може да се променя през срока на вземането по кредита.“
25.

В член 138 параграф 3 се изменя, както следва:
а) буква в) се заменя със следния текст:
„в) нетъргуеми обезпечени с ипотека потребителски дългови инструменти;“
б) добавя се следната буква г):
„г) multi-cédulas, емитирани преди 1 май 2015 г., ако базовите cédulas отговарят на критериите, определени в
член 129, параграфи 1—3 и 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“

26.

В член 139 се добавят следните параграфи 3 и 4:
„3.
Ако е необходимо да бъде проверено съответствието с параграф 1, буква б) за обезпечени облигации, когато
приложимото законодателство или проспектът не изключват дългови инструменти, посочени в параграф 1, буква б),
като активи на пула от обезпечения и когато емитентът или лице, което е тясно свързано с емитента, е емитирало
такива дългови инструменти, НЦБ могат да предприемат всички или някои от следните мерки за извършване на ad
hoc проверки на съответствието с параграф 1, буква б).
а) НЦБ могат да получават редовни доклади за наблюдение, предоставящи преглед на активи в пула от обезпечения
на обезпечените облигации.
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б) Ако докладите за наблюдение не предоставят достатъчно информация за целите на проверката, НЦБ могат да
получават самосертифициране и поемане на задължение от контрагента, който мобилизира обезпечена облигация
потенциално в нарушение на параграф 1, буква б), с което контрагентът потвърждава, че пулът от обезпечения
на обезпечените облигации не включва необезпечени банкови облигации, ползващи се от държавна гаранция,
емитирани от контрагент или от лице, което е тясно свързано с него, мобилизиращи обезпечената облигация в
нарушение на параграф 1, буква б). Самосертифицирането на контрагента трябва да бъде подписано от главния
изпълнителен директор, главния финансов директор или друг ръководител на контрагента със сходна степен в
йерархията, или от упълномощено от тях лице.
в) На годишна база НЦБ могат да получават от контрагента, който мобилизира обезпечена облигация потенциално
в нарушение на параграф 1, буква б), последващо потвърждение от външни одитори или наблюдатели на пула
от обезпечения, че пулът от обезпечения на обезпечените облигации не включва необезпечени банкови
облигации, ползващи се от държавна гаранция, емитирани от контрагент или от лице, което е тясно свързано с
него, мобилизиращи обезпечената облигация в нарушение на параграф 1, буква б).
4.
Ако контрагентът не предостави самосертифициране и потвърждение в съответствие с параграф 3 при
поискване от НЦБ, обезпечената облигация не се мобилизира като обезпечение от този контрагент в съответствие с
параграф 1.“
27.

Член 141 се заменя със следното:
„Член 141
Ограничения по отношение на необезпечените дългови инструменти, емитирани от кредитни
институции и от тясно свързани с тях лица
1.
Контрагентът не може да предоставя или използва като обезпечение необезпечени дългови инструменти,
емитирани от кредитна институция или от друго лице, с което тя се намира в тесни връзки, доколкото стойността
на това обезпечение, емитирано от тази кредитна институция или от друго лице, с което тя се намира в тесни
връзки, взети заедно, надвишава 2,5 % от общата стойност на активите, използвани като обезпечение от този
контрагент след прилагането на съответното дисконтиране. Прагът не се прилага в следните случаи:
а) ако стойността на активите не надхвърля 50 милиона евро след прилагането на съответното дисконтиране;
б) ако активите са гарантирани от субект от публичния сектор, който има право да събира данъци, посредством
гаранция, която отговаря на характеристиките, предвидени в член 114; или
в) ако тези активи са емитирани от агенция (съгласно определението в член 2, точка 2), многостранна банка за
развитие или международна организация.
2.
Ако бъде установена тясна връзка или се извърши сливане между двама или повече емитенти на необезпечени
дългови инструменти, прагът в параграф 1 се прилага от шест месеца след датата на установяване на тясната връзка
или на влизане в сила на сливането.
3.
За целите на настоящия член „тесни връзки“ между емитиращия субект и друг субект има същото значение
като „тесни връзки“ между контрагент и друг субект съгласно посоченото в член 138.“

28.

Член 148 се изменя, както следва:
а) в параграф 2 буква а) се заменя със следното:
„а) търгуемите активи се мобилизират чрез едно от следните: i) допустими връзки, ii) приложими процедури на
модела на кореспондентски отношения между централните банки, iii) допустими връзки в комбинация с
модела на кореспондентски отношения между централните банки; и“;
б) параграф 5 се заменя със следното:
„5.
Контрагентите извършват прехвърлянето на допустимите активи чрез своите сметки за сетълмент на ценни
книжа в допустима ССЦК.“;
в) параграф 6 се заменя със следното:
„6.
Контрагентите, които нямат попечителска сметка в НЦБ или сметка за сетълмент на ценни книжа в
допустима ССЦК, могат да извършват сетълмент на сделки чрез сметката за сетълмент на ценни книжа или чрез
попечителската сметка на друга кредитна институция — кореспондент.“
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Член 150 се заменя със следното:
„Член 150
Допустими връзки между ССЦК
1.
Освен модела на кореспондентски отношения между централните банки контрагентите могат да използват
допустими връзки за трансграничното прехвърляне на търгуеми активи. ЕЦБ публикува на уебсайта си списък на
допустимите връзки.
2.
Активите, държани посредством допустима връзка, могат да бъдат използвани при кредитни операции на
Евросистемата, както и за други цели, избрани от контрагента.
3.

30.

Правилата за използване на допустими връзки са установени в приложение VI.“

Член 151 се заменя със следното:
„Член 151
Модел на кореспондентски отношения между централните банки в комбинация с допустими връзки
1.
С цел да мобилизират допустими търгуеми активи на трансгранична основа, контрагентите могат да използват
допустими връзки в комбинация с модела на кореспондентски отношения между централните банки.
2.
Когато се използват допустими връзки между ССЦК в комбинация с модела на кореспондентски отношения
между централните банки, контрагентите държат активите, емитирани в ССЦК на емитента, по сметка в ССЦК на
инвеститора пряко или чрез попечител.
3.
Активите, мобилизирани по параграф 2, могат да бъдат емитирани от ССЦК извън еврозоната, но в рамките
на ЕИП, която е оценена от Евросистемата като съответстваща на критериите за допустимост, установени в
приложение VIа, при условие че съществува допустима връзка между ССЦК на емитента и ССЦК на инвеститора.
4.
Правилата за използване на модела на кореспондентски отношения между централните банки в комбинация с
допустими връзки са установени в приложение VI.“

31.

В член 152 параграф 2 се заменя със следното:
„2.
Моделът на кореспондентски отношения между централните банки (включително модела на кореспондентски
отношения между централните банки в комбинация с допустими връзки) може да бъде използван като основа за
трансграничното използване на услуги, свързани с управление на обезпеченията от трето лице. Ако услугите,
свързани с управление на обезпеченията от трето лице, се предлагат за трансгранично използване от Евросистемата,
в тяхното предоставяне участва НЦБ, действаща като кореспондент за други НЦБ, чиито контрагенти са поискали да
използват тези услуги, свързани с управление на обезпеченията от трето лице, на трансгранична основа за целите на
кредитни операции на Евросистемата.
За да предостави своите услуги, свързани с управление на обезпеченията от трето лице, за трансгранично използване
от Евросистемата в съответствие с първа алинея, съответното ТЛП следва да отговаря на набор от допълнителни
функционални изисквания, установени от Евросистемата, съгласно посоченото в „Модел на кореспондентски
отношения между централните банки - Процедура за контрагенти на Евросистемата“ [„Correspondent central
banking model (CCBM) – Procedures for Eurosystem counterparties“] (раздел 2.1.3, втори параграф).“

32.

В член 156 параграф 4 се заменя със следното:
„4.
Ако контрагентът не изпълни задължение по член 154, параграф 1, буква в) повече от два пъти в
продължение на 12 месеца и по отношение на всяко неизпълнение:
а) е наложена имуществена санкция;
б) всяко решение за налагане на имуществена санкция е съобщено на контрагента;
в) всеки един от случаите на неизпълнение се отнася до един и същ вид неизпълнение,
Евросистемата при третия случай на неизпълнение временно спира участието на контрагента в първата операция на
открития пазар за предоставяне на ликвидност в рамките на периода на поддържане на резервите, следващ уведомя
ването за временното спиране.
Ако впоследствие контрагентът отново изпадне в неизпълнение, временно се спира неговото участие в първата
операция на открития пазар за предоставяне на ликвидност в рамките на периода на поддържане на резервите,
следващ уведомяването за временното спиране, до изтичането на 12-месечен срок без допълнителни случаи на
такова неизпълнение от страна на контрагента.
Всеки 12-месечен срок се изчислява от датата на уведомяването за временно спиране поради неизпълнение на
задължение по член 154, параграф 1, буква в). Предвид се вземат второто и третото нарушение, извършени в
рамките на 12 месеца от това уведомяване.“

13.4.2018 г.
33.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/35

Член 158 се изменя, както следва:
а) параграф 3а се заменя със следното:
„3а.
От съображения за пруденциалност Евросистемата може да спре временно, да ограничи или да изключи
достъпа на контрагенти до операции по паричната политика, които насочват ликвидност на Евросистемата към
друг субект, който принадлежи на същата банкова „група“ (съгласно определението в член 2, параграф 1,
точка 26 от Директива 2014/59/ЕС и член 2, точка 11 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета (*)), когато субектът, получаващ такава ликвидност е i) недопустим субект за ликвидация или
ii) подлежи на дискреционна мярка от съображения за пруденциалност.
(*) Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните
финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и
за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви
78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).“;
б) параграф 4 се заменя със следното:
„4.
Без да се засягат останалите дискреционни мерки, от съображения за пруденциалност Евросистемата
ограничава достъпа до операциите по паричната политика на Евросистемата на контрагентите, за които въз
основа на условията, установени в член 18, параграф 4, букви а)—г) от Регламент (ЕС) № 806/2014 или
установени в националното законодателство за транспониране на член 32, параграф 4, букви а)—г) от
Директива 2014/59/ЕС, съответните органи считат, че са „проблемни или че има вероятност да станат
проблемни“. Ограничението съответства на равнището на достъп до операции по паричната политика на Евроси
стемата, преобладаващо към момента, когато за тези контрагенти е счетено, че са „проблемни или че има
вероятност да станат проблемни“. НЦБ следва да гарантират чрез своите договорни или регулаторни разпоредби,
че ограничаването на достъпа е автоматично по отношение на съответния контрагент, без да се изисква
специално решение, и че ограничаването на достъпа влиза в сила в деня, следващ деня, в който съответните
органи са счели, че съответният контрагент е „проблемен или че има вероятност да стане проблемен“. Това
ограничаване не засяга допълнителните дискреционни мерки, които Евросистемата може да предприема.“

34.

В член 159 параграф 4 се заменя със следното:
„4.

Евросистемата може да изключи следните активи от списъка с допустимите търгуеми активи:

а) активите, емитирани, съвместно емитирани, обслужвани или гарантирани от контрагенти или от тясно свързани
с контрагенти лица, които са обект на блокиране на средства и/или на други мерки, наложени от Съюза
съгласно член 75 от Договора или от държава членка, с които се ограничава използването на средства; и/или
б) активите, емитирани, съвместно емитирани, обслужвани или гарантирани от контрагенти или от тясно свързани
с контрагенти лица, по отношение на които Управителният съвет на ЕЦБ е взел решение за временно спиране,
ограничаване или изключване на достъпа им до операциите на открития пазар или до ликвидните улеснения с
постоянен достъп на Евросистемата.“
35.

В член 166 параграф 4а се заменя със следното:
„4а.
Всяка НЦБ е длъжна да прилага договорни или регулаторни разпоредби, които предвиждат, че във всеки
един момент НЦБ на държавата по произход разполага с правната възможност да налага имуществена санкция за
неизпълнение на задължението на контрагента да възстанови или да плати, изцяло или частично, суми по кредита
или по цената на обратното изкупуване или на задължението му да достави закупените активи, на падежа или
когато те са дължими, в случай че не е предвидено средство за правна защита съгласно член 166, параграф 2.
Имуществената санкция се изчислява в съответствие с приложение VII, раздел III, като се вземат предвид размерът
на паричните средства, които контрагентът не е могъл да плати или възстанови, или активите, които контрагентът
не е могъл да достави, и броят календарни дни, през които контрагентът не ги е платил, възстановил или доставил.“

36.

Вмъква се ново приложение VIа, а приложения VII, VIII и IXа се изменят в съответствие с приложението към
настоящите насоки.

Член 2
Влизане в сила и изпълнение
1.
Настоящите насоки влизат в сила на датата, на която НЦБ на държавите членки, чиято парична единица е еврото,
бъдат уведомени за тях.
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2.
НЦБ на държавите членки, чиято парична единица е еврото, предприемат необходимите мерки, за да изпълнят
настоящите насоки, и ги прилагат от 16 април 2018 г. с изключение на член 1, точка 24, по отношение на която
предприемат необходимите мерки и ги прилагат от 1 октомври 2018 г. Те уведомяват ЕЦБ относно текстовете и
средствата, свързани с тези мерки, до 16 март 2018 г. с изключение на текстовете и средствата, свързани с мерките по
отношение на член 1, точка 24, относно които уведомяват до 3 септември 2018 г.
Член 3
Адресати
Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 7 февруари 2018 година.
За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Вмъква се следното приложение VIа:
„ПРИЛОЖЕНИЕ VIа
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА СЕТЪЛМЕНТ НА ЦЕННИ КНИЖА
И ВРЪЗКИ МЕЖДУ СИСТЕМИ ЗА СЕТЪЛМЕНТ НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ КРЕДИТНИ ОПЕРАЦИИ НА
ЕВРОСИСТЕМАТА
I.

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА СИСТЕМИ ЗА СЕТЪЛМЕНТ НА ЦЕННИ КНИЖА (ССЦК) И ВРЪЗКИ МЕЖДУ ССЦК

1.

Евросистемата определя допустимостта на ССЦК, управлявана от централен депозитар на ценни книжа (ЦДЦК),
установен в държава членка, чиято парична единица е еврото, национална централна банка (НЦБ) или
публичен орган съгласно определеното в член 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския
парламент и на Съвета (1) на държава членка, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „оператор на
ССЦК“) въз основа на следните критерии:
а) операторът на ССЦК от еврозоната отговаря на изискванията за лицензиране като ЦДЦК, установени в
Регламент (ЕС) № 909/2014; и
б) НЦБ на държавата членка, в която функционира съответната ССЦК, е установила и поддържа подходящи
договорни или други уредби с оператора на ССЦК от еврозоната, които включват изискванията на Евроси
стемата, предвидени в раздел II.
Ако процедурата за лицензиране, предвидена в дял III от Регламент (ЕС) № 909/2014 по отношение на ЦДЦК
от еврозоната, не е изпълнена, букви а) и б) не се прилагат. В тази ситуация ССЦК, управлявана от този ЦДЦК,
трябва вместо това да бъде оценена положително съгласно „Рамката за оценката на системите и връзките за
сетълмент на ценни книжа с оглед определяне на допустимостта им за използване при кредитни операции на
Евросистемата“ [„Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their
eligibility for use in Eurosystem credit operations“], януари 2014 г., която е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

2.

Евросистемата определя допустимостта на пряка връзка или на непряка връзка въз основа на следните
критерии:
а) пряката връзка или, в случая на непряка връзка, всяка от базовите преки връзки, отговаря на изискванията,
установени в Регламент (ЕС) № 909/2014;
б) НЦБ на държавите членки, в които са установени ССЦК на инвеститора, посредническа ССЦК и ССЦК на
емитента, са установили и поддържат подходящи договорни или други уредби с операторите на ССЦК от
еврозоната, които включват изискванията на Евросистемата, предвидени в раздел II;
в) ССЦК на инвеститора, посредническите ССЦК и ССЦК на емитента, които участват във връзката, се считат
всички за допустими от Евросистемата.
Ако процедурата за лицензиране, предвидена в дял III от Регламент (ЕС) № 909/2014 по отношение на ЦДЦК,
които управляват участваща във връзка ССЦК, не е изпълнена, букви а)—в) не се прилагат. В тази ситуация
връзките, включващи ССЦК, управлявана от този ЦДЦК, трябва вместо това да бъдат оценени положително
съгласно „Рамката за оценката на системите и връзките за сетълмент на ценни книжа с оглед определяне на
допустимостта им за използване при кредитни операции на Евросистемата“, януари 2014 г.

3.

Преди определяне на допустимостта на пряка връзка или на непряка връзка, включваща една или повече
ССЦК, управлявани от ЦДЦК, установени в държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП), чиято
парична единица не е еврото, НЦБ или публични органи на държава от ЕИП, чиято парична единица не е

(1) 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).
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еврото, (наричана по-долу „ССЦК извън еврозоната, но в рамките на ЕИП“, управлявана от „оператор на ССЦК
извън еврозоната, но в рамките на ЕИП“), Евросистемата извършва анализ на рентабилността, който отчита
наред с другото стойността на допустимите активи, които са емитирани или държани от тези ССЦК.

4.

При условие че анализът на рентабилността е с положителен резултат, Евросистемата определя допустимостта
на връзка, включваща ССЦК извън еврозоната, но в рамките на ЕИП, въз основа на следните критерии:

а) операторите на ССЦК извън еврозоната, но в рамките на ЕИП, участващи във връзката и самата връзка
отговарят на изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 909/2014;

б) за преки връзки НЦБ на държавата членка, в която функционира ССЦК на инвеститора, е установила и
поддържа подходящи договорни или други уредби с оператора от еврозоната на ССЦК на инвеститора. Тези
договорни или други уредби трябва да уреждат задължението на оператора на ССЦК от еврозоната да
прилага разпоредбите, установени в раздел II, в своите правни уредби с оператора на ССЦК на инвеститора
извън еврозоната, но в рамките на ЕИП.

За непреки връзки всяка от базовите преки връзки, в които ССЦК извън еврозоната, но в рамките на ЕИП
действа като ССЦК на емитента, трябва да отговаря на критерия в буква б), първи параграф. При непряка
връзка, където посредническата ССЦК и ССЦК на емитента са ССЦК извън еврозоната, но в рамките на ЕИП,
НЦБ на държавата членка, в която функционира ССЦК на инвеститора, трябва да установи и да поддържа
подходящи договорни или други уредби с оператора от еврозоната на ССЦК на инвеститора. Тези
договорни или други уредби трябва да уреждат не само задължението на оператора на ССЦК от еврозоната
да прилага разпоредбите, установени в раздел II, в своите правни уредби с оператора извън еврозоната, но в
рамките на ЕИП на посредническата ССЦК, но също така и задължението на оператора извън еврозоната, но
в рамките на ЕИП на посредническата ССЦК да прилага правните разпоредби, установени в раздел II, в
своите договорни или другите уредби с оператора извън еврозоната, но в рамките на ЕИП на ССЦК на
емитента;

в) всички ССЦК от еврозоната, участващи във връзката, се считат за допустими от Евросистемата;

г) НЦБ от държава извън еврозоната, но в рамките на ЕИП, в която функционира ССЦК на инвеститора, се е
ангажирала да отчита информация относно допустимите активи, търгувани на вътрешни приемливи пазари
по начин, определен от Евросистемата.

Ако процедурата за лицензиране, предвидена в дял III от Регламент (ЕС) № 909/2014 по отношение на ЦДЦК,
които управляват ССЦК на инвеститор, посредническа ССЦК или участваща във връзка ССЦК на емитент, не е
изпълнена, букви а)—г) не се прилагат. В тази ситуация връзките, включващи ССЦК, управлявана от този
ЦДЦК, трябва вместо това да бъдат оценени положително съгласно „Рамката за оценката на системите и
връзките за сетълмент на ценни книжа с оглед определяне на допустимостта им за използване при кредитни
операции на Евросистемата“, януари 2014 г.

II.

ИЗИСКВАНИЯ НА ЕВРОСИСТЕМАТА

1.

За да се гарантира правна обоснованост, операторът на ССЦК трябва да убеди НЦБ на държавата членка, в
която функционира съответната ССЦК, чрез позоваване на обвързваща правна документация, независимо дали
във формата на надлежно сключен договор или чрез позоваване на задължителните условия на съответния
оператор на ССЦК, или по друг начин, че:

а) правата върху ценни книжа, държани в ССЦК, управлявана от този оператор на ССЦК, включително върху
ценни книжа, държани чрез връзки, управлявани от оператора на ССЦК (държани по сметки, поддържани
от операторите на свързани ССЦК), се уреждат от правото на държава от ЕИП;
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б) правата на участниците в ССЦК върху ценни книжа, държани в тази ССЦК, са ясни, недвусмислени и
гарантират, че участниците в ССЦК не са изложени на риска от несъстоятелност на оператора на тази
ССЦК;

в) когато ССЦК действа в качеството на ССЦК на емитент, правата на свързаната ССЦК на инвеститор върху
ценните книжа, държани в ССЦК на емитента, са ясни, недвусмислени и гарантират, че ССЦК на
инвеститора и нейните участници не са изложени на риска от несъстоятелност на оператора на ССЦК на
емитента;

г) когато ССЦК действа в качеството на ССЦК на инвеститор, правата на тази ССЦК върху ценните книжа,
държани в свързаната ССЦК на емитента, са ясни, недвусмислени и гарантират, че ССЦК на инвеститора и
нейните участници не са изложени на риска от несъстоятелност на оператора на ССЦК на емитента;

д) не съществува право на задържане или друг подобен механизъм, предвиден в приложимото право или в
договорна уредба, който да има отрицателно въздействие върху правата на НЦБ върху ценните книжа,
държани в ССЦК;

е) процедурата за разпределяне на недостиг на ценни книжа, държани в ССЦК, по-специално в случай на
несъстоятелност на: i) оператора на ССЦК, ii) трето лице, участващо в съхранение на ценни книжа, или
iii) свързана ССЦК на емитент, е ясна и недвусмислена;

ж) процедурите, които трябва да се следват за предявяване на вземания за ценни книжа съгласно правната
рамка на ССЦК, са ясни и недвусмислени, включително, когато ССЦК действа като ССЦК на инвеститор,
формалностите, които трябва да се изпълняват по отношение на свързаната ССЦК на емитента.

2.

Операторът на ССЦК трябва да гарантира, че когато управляваната от него ССЦК действа като ССЦК на
инвеститор, прехвърлянията на ценни книжа, извършени чрез връзки, ще бъдат окончателни по смисъла на
Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), т.е. не е възможно да се отменят, коригират,
развалят или по друг начин да се анулират такива прехвърляния на ценни книжа.

3.

Когато управляваната от него ССЦК действа като ССЦК на емитент, операторът на ССЦК трябва да гарантира,
че не използва институция на трето лице, като банка или лице, различно от ССЦК, която действа като
посредник между емитента и ССЦК на емитента, или операторът на ССЦК трябва да гарантира, че неговата
ССЦК има пряка или непряка връзка със ССЦК, която има това (уникално и пряко) взаимоотношение.

4.

За да се оползотворят връзките между ССЦК, използвани за сетълмент на сделки на централните банки, трябва
да се установят улеснения, които да позволяват сетълмент „доставка срещу плащане“ в рамките на деня в пари
на централната банка или безплатен сетълмент в рамките на деня, който може да бъде под формата на брутен
сетълмент в реално време или поредица пакетни обработки с окончателност в рамките на деня. Поради
характеристиките на сетълмента на TARGET2-Securities, това изискване се счита вече за изпълнено за преки и
непреки връзки, в които всички участващи във връзката ССЦК са интегрирани в TARGET2-Securities.

5.

По отношение на работното време и работните дни:

а) ССЦК и нейните връзки трябва да предоставят услуги по сетълмент през всички работни дни на TARGET2;

б) ССЦК трябва да функционира през време на обработката през деня съгласно посоченото в приложение II,
допълнение V към Насоки ЕЦБ/2012/27 (2);
(1) Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните
системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).
(2) Насоки ЕЦБ/2012/27 на Европейската централна банка от 5 декември 2012 г. относно Трансевропейската автоматизирана система за
брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ОВ L 30, 30.1.2013 г., стр. 1).
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в) ССЦК, участващи в преки връзки или непреки връзки, трябва да дават възможност на своите участници да
подават инструкции за сетълмент „доставка срещу плащане“ за същия ден чрез ССЦК на емитента и/или
чрез посредническа ССЦК (доколкото е приложимо) до ССЦК на инвеститора поне до 15.30 ч. централное
вропейско време (1);
г) ССЦК, участващи в преки връзки или непреки връзки, трябва да дават възможност на своите участници да
подават инструкции за безплатен сетълмент за същия ден чрез ССЦК на емитента или чрез посредническа
ССЦК (доколкото е приложимо) до ССЦК на инвеститора поне до 16.00 ч. централноевропейско време;
д) ССЦК трябва да въведат мерки, за да гарантират, че работното време, посочено в букви б)—г) по-горе, се
удължава в случай на извънредна ситуация.
Поради характеристиките на сетълмента на TARGET2-Securities, тези изисквания се считат вече за изпълнени
за интегрирани в TARGET-2 Securities ССЦК и за преки и непреки връзки, в които всички участващи във
връзката ССЦК са интегрирани в TARGET2-Securities.

III.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

1.

Оператори на ССЦК от еврозоната, които планират услугите им да бъдат използвани при кредитни операции
на Евросистемата, следва да подадат заявление за оценка на допустимостта до НЦБ на държавата членка, в
която е установена ССЦК.

2.

За връзки, включително такива, в които участва ССЦК извън еврозоната, но в рамките на ЕИП, операторът на
ССЦК на инвеститора следва да подаде заявлението за оценка на допустимостта до НЦБ на държавата членка, в
която функционира ССЦК на инвеститора.

3.

Евросистемата може да отхвърли заявлението или, когато ССЦК или връзката е вече допустима, може да спре
временно или да оттегли допустимостта, ако:
а) един или повече от критериите за допустимост, предвидени в раздел I, не са изпълнени;
б) използването на ССЦК или връзка би могло да засегне сигурността и ефикасността на кредитните операции
на Евросистемата и да изложи Евросистемата на риск от финансови загуби, или ако по друг начин се счете
от съображения за пруденциалност, че това поражда риск.

2.

4.

Решението на Евросистемата относно допустимостта на ССЦК или връзка се съобщава на оператора на ССЦК,
който е подал заявлението за оценка на допустимостта. Евросистемата посочва мотивите за всяко отрицателно
решение.

5.

ССЦК или връзката могат да бъдат използвани за кредитни операции на Евросистемата, след като бъдат
публикувани в списъците на Евросистемата на допустимите ССЦК и допустимите връзки на уебсайта на ЕЦБ.“

Заглавието на приложение VII се заменя със следното:
„ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА САНКЦИИТЕ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПЕТА ЧАСТ И
ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЕДМА ЧАСТ“.

3.

Заглавието на раздел I от приложение VII се заменя със следното:
„I. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПЕТА ЧАСТ“.

4.

Заглавието на раздел II от приложение VII се заменя със следното:
„II. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПЕТА ЧАСТ“.

(1) Централноевропейското време отчита преминаването към централноевропейско лятно време.
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Към приложение VII се добавя следният раздел III:
„III. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЕДМА ЧАСТ

1. НЦБ изчисляват имуществената санкция по член 166, параграф 4а в съответствие със следното:
а) за неизпълнение на задължение, посочено в член 166, параграф 4а, имуществената санкция се изчислява
посредством използването на лихвения процент по пределното кредитно улеснение, приложим в деня, в
който е започнало неизпълнението, плюс 2,5 процентни пункта;
б) имуществената санкция се изчислява посредством прилагане на наказателен лихвен процент в
съответствие с буква а) върху размера на паричните средства, които контрагентът не е могъл да
възстанови или плати, или върху стойността на активите, които контрагентът не е могъл да достави,
умножени по коефициент X/360, където Х е броят календарни дни — с максимална стойност седем, през
които контрагентът не е бил в състояние: i) да възстанови сума от кредита, да плати цената на обратното
изкупуване или паричните средства, дължими на друго основание; или ii) да достави активите на падежа
или когато са дължими на друго основание съгласно договорните или регулаторните разпоредби.
2. Следната формула се използва за изчисляването на имуществената санкция в съответствие с параграф 1,
букви а) и б) по-горе:
[сума на паричните средства, които контрагентът не е могъл да възстанови или плати, или стойността на
активите, които контрагентът не е могъл да достави] EUR * (приложимия лихвен процент по пределното
кредитно улеснение в деня, когато е започнало неизпълнението, плюс 2,5 процентни пункта) * [Х]/360
(където Х е броят календарни дни, през които контрагентът не е платил, възстановил или доставил) =
[…]] EUR.“
6.

В приложение VIII, раздел II параграф 3 се заменя със следното:
„3. За да бъдат засечени неналични полета, в образците за данни на ниво кредит се включва група от шест опции
„няма данни“ (НД), които трябва да бъдат попълнени, когато не могат да бъдат предоставени конкретни данни в
съответствие с образеца за данни на ниво кредит.
Таблица 1
Обяснение на опциите НД
Опции „няма данни“

Обяснение

НД1

Не са събрани данни, тъй като не се изисква съгласно критериите за поемане на емисии

НД2

Данни са събрани към датата на прилагането, но не са качени в системата за отчетност
при приключването

НД3

Данни са събрани към датата на прилагането, но са качени в система, отделна от отчет
ната

НД4

Данните са събрани, но ще бъдат на разположение от ММ-ГГГГ

НД5

Нямат отношение

НД6

Не е приложимо за юрисдикцията“

7.

В приложение VIII, раздел III, буква а) от параграф 1, замени „НД1 до НД7“ с „НД1 до НД6.“

8.

В приложение VIII, раздел III, параграф 3, замени „НД5, НД6 и НД7“ с „НД5 и НД6“.

9.

В приложение VIII, раздел IV.I буква а) от параграф 3 се заменя със следното:
„а) трябва да създаде и поддържа стабилни технологични системи и механизми за оперативен контрол, за да може
да обработва данните на ниво кредит по начин, който съответства на изискванията на Евросистемата за подаване
на данни на ниво кредит и предоставяне на достъп до данни на ниво кредит във връзка с допустимите активи,
като се спазват изискванията за оповестяване на данните на ниво кредит, както е посочено в член 78 и в
настоящото приложение.
По-специално технологичната система на регистъра на данни на ниво кредит трябва да позволява на потреби
телите на данни да извличат данни на ниво кредит, резултати за данни на ниво кредит и датата и часа на
подаване на данни чрез ръчни и автоматични процеси, които обхващат всички подавания на данни на ниво
кредит на всички сделки с ОАЦК, които са подадени чрез този регистър на данни на ниво кредит, както и
извличане на множество файлове с данни на ниво кредит, ако е поискано в една заявка за изтегляне.“
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10. В приложение VIII, раздел IV.II параграф 4 се заменя със следното:
„4. В разумен срок (стремейки се към 60 работни дни от уведомяването, посочено в параграф 3), Евросистемата
разглежда искането за определяне, подадено от регистъра на данни на ниво кредит, въз основа на съответствието
на регистъра на данни на ниво кредит с изискванията, установени в настоящите насоки. Като част от процеса на
разглеждане Евросистемата може да поиска от регистъра на данни на ниво кредит да проведе една или няколко
интерактивни демонстрации на живо с персонала на Евросистемата, за да покаже техническия капацитет на
регистъра на данни на ниво кредит по отношение на изискванията, предвидени в раздел IV.I, параграфи 2 и 3 от
настоящото приложение. Ако е необходима подобна демонстрация, тя се счита за задължително изискване в
процедурата на заявяване. Демонстрацията може също така да включва използването на тестови файлове.“
11. В приложение VIII, раздел IV се добавя следният подраздел IIа:
„IIа. Минимална информация, която е изискуема, за да се счита пълно заявлението за определяне
1.

По отношение на изискванията на Евросистемата за свободен достъп, недискриминация и прозрачност
заявителите трябва да предоставят информация относно следното:
а) подробни критерии за достъп и ограничения на достъпа до данни на ниво кредит за потребители на данни,
както и подробности и причини за измененията в тези критерии за достъп и ограничения на достъпа за
потребители на данни;
б) изложения на политиките или друго писмено описание на процедурата и критериите, прилагани за
предоставяне на достъп на потребител на данни до конкретен файл с данни на ниво кредит, както и
допълнителни детайли, независимо дали в тези изложения на политиките или в друго писмено описание,
относно техническите или процедурните предпазни мерки, които съществуват за осигуряване на недискри
минация.

2.

По отношение на изискването на Евросистемата за покритие, заявителите трябва да предоставят информация
относно следното:
а) Брой служители, наети от заявителя в областта на услугите, свързани с регистъра на данни на ниво кредит,
техническата подготовка на наетия персонал и/или другите ресурси, определени за тази област, както и как
заявителят управлява и запазва техническото ноу-хау на този персонал и/или другите ресурси, за да
обезпечава ежедневно техническата и оперативната непрекъснатост независимо от промените в персонала
или ресурсите.
б) Актуална статистика на покритието, включително колко непогасени ОАЦК, допустими като обезпечения за
операции на Евросистемата, понастоящем се администрират от заявителя, включително разбивка на тези
ОАЦК на база географско местоположение на длъжниците на генериращи паричен поток активи и вида на
класовете генериращи паричен поток активи, посочени в член 73, параграф 1. В случай че определен клас
активи понастоящем не се администрира от заявителя, трябва да се предостави информация относно
плановете на заявителя и техническата възможност за покриване на тези класове активи в бъдеще.
в) Техническото функциониране на системата на регистъра на данни на ниво кредит на заявителя,
включително писмено описание на:
i)

ръководство на потребителя за нейния потребителски интерфейс, обясняващо как се осъществява достъп
и как се извличат и подават данни на ниво кредит, както от гледна точка на потребителя на данни, така
и от гледна точка на доставчика на данни;

ii) настоящия технически и оперативен капацитет на системата на регистъра на заявителя, като например
колко сделки с ОАЦК могат да бъдат съхранявани в системата (и дали системата може лесно да бъде
разширена), как се съхраняват данните на ниво кредит по отношение на историческите сделки с ОАЦК
и как се осъществява достъпът до тях от потребители на данни и доставчици на данни, както и
максималните лимити за броя на кредитите, които могат да бъдат въведени от доставчик на данни в
една сделка с ОАЦК;
iii) настоящите технически и оперативни възможности на заявителя по отношение на подаването на данни
от доставчици на данни, т.е. техническия процес, чрез който доставчикът на данни може да подава
данни на ниво кредит и дали процесът е ръчен или автоматичен; и

13.4.2018 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 95/43

iv) настоящите технически и оперативни възможности на заявителя по отношение на извличането на данни
от потребители на данни, т.е. техническия процес, чрез който потребителят на данни може да извлича
данни на ниво кредит, дали процесът е ръчен или автоматичен.
г) Техническо описание на:
i)

файловите формати, подавани от доставчици на данни и приемани от заявителя, за подаването на данни
на ниво кредит (шаблонен файл на Excel, XML схеми и т.н.), включително електронно копие на всеки
такъв файлов формат, както и указание за това дали заявителят предоставя инструменти за доставчици
на данни да конвертират данни на ниво кредит във файловите формати, приемани от заявителя;

ii) настоящите технически и оперативни възможности на заявителя по отношение на изпитването и
валидирането на документацията за системата на заявителя, включително изчисляването на резултата за
съответствието на данните на ниво кредит;
iii) честотата на актуализациите и новите версии на неговата система, както и политиката за поддържането
и политиката за изпитването;
iv) техническите и оперативните възможности на заявителя за адаптиране на бъдещи актуализации на
шаблони за данни на ниво кредит на Евросистемата, като например промени в съществуващи полета за
данни и добавяне или заличаване на полета за данни;
v) техническите възможности на заявителя по отношение на възстановяване при бедствени ситуации и
непрекъснатост на дейността, особено във връзка със степента на резерв при индивидуално съхранение и
решения за архивиране в неговия център за данни и сървърна архитектура;
vi) описание на настоящите технически възможности на заявителя по отношение на неговата архитектура
за вътрешен контрол във връзка с данните на ниво кредит, включително контрол на информационната
система и защита на данните.
3.

По отношение на изискването на Евросистемата за подходяща структура на управление, заявителите трябва да
предоставят следното:
а) подробности относно техния корпоративен статут, т.е. техния устав или учредителен договор и тяхната
акционерна структура;
б) информация относно процедурите за вътрешен одит (ако има такива), включително самоличността на
лицата, които отговарят за извършването на такива одити, дали се прави външна заверка на одитите и, ако
одитите се извършват вътрешно, какви мерки се предприемат за предотвратяване или справяне с конфликти
на интереси;
в) информация относно това как правилата за управление на заявителя обслужват интересите на заинтересо
ваните лица на пазара на ОАЦК, по-специално дали неговата ценова политика е преценена в контекста на
това изискване;
г) писмено потвърждение, че Евросистемата ще има непрекъснат достъп до документацията, която ѝ е
необходима, за да извършва наблюдение на целесъобразнността на управленската структура и спазването от
заявителя на изискванията за управлението в раздел IV.I, параграф 4.

4.

Заявителят трябва да предостави описание на следното:
а) как заявителят изчислява резултата от оценяването на качеството на данните и как този резултат се
публикува в системата на регистъра на заявителя и така става достъпен за потребителите на данни;
б) проверките на качеството на данни, извършвани от заявителя, включително процедурата, броя на
проверките и списъка на проверените полета за данни;
в) настоящите възможности на заявителя по отношение на отчитането на проверките за съответствие и
точност, т.е. как се изготвят съществуващите отчети от заявителя за доставчиците на данни и потребителите
на данни, способността на платформата на заявителя да съставя автоматизирани отчети и отчети по заявка
съгласно исканията на потребителите на данни, както и способността на платформата на заявителя да
изпраща автоматично уведомления до потребителите на данни и доставчиците на данни (например
уведомления за данни на ниво кредит, които са въведени за конкретна сделка).“
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12. В приложение IXа първата алинея от раздел 1 се заменя със следното:
„По отношение на настоящото покритие АКР трябва да предоставя минимално покритие в поне три от четирите
класове активи: а) необезпечени банкови облигации, б) корпоративни облигации, в) обезпечени облигации и
г) ОАЦК, както следва:“.

