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ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 4 април 2017 година
относно общите спецификации за упражняването на някои права на избор и преценка,
предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко
значимите институции
(ЕЦБ/2017/10)
(2017/C 120/02)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна
банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1),
и по-специално член 4, параграф 3, член 6, параграф 1 и параграф 5, буква в) от него,
като има предвид, че:
(1)

Европейската централна банка (ЕЦБ) отговаря за ефективното и последователно функциониране на единния надзо
рен механизъм (ЕНМ). Тя упражнява надзор върху функционирането на системата с оглед на това да гарантира
последователното прилагане на високи надзорни стандарти и последователността на резултатите от надзора
в участващите държави членки.

(2)

Съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 и Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка
(ЕЦБ/2014/17) (2) ЕЦБ трябва да гарантира последователното прилагане на пруденциалните изисквания за кредит
ните институции в участващите държави членки.

(3)

В качеството си на компетентния за това орган съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 по отношение на кредит
ните институции, които са класифицирани като значими, ЕЦБ упражни редица права на избор и преценка, пред
видени в Регламент (ЕС) 2016/445 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/4) (3). Освен това в ръководството
си от ноември 2016 г. относно правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза (наричано по-долу
„Ръководството на ЕЦБ“), ЕЦБ излага общ набор от спецификации за упражняването според всеки отделен случай
на някои други права на избор след индивидуално оценяване на исканията на кредитните институции, които са
класифицирани като значими съгласно член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, както и съгласно
част IV и член 147, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 468/2014.

(4)

С цел да стимулира националните компетентни органи (НКО) да прилагат общ надзорен подход при оценката на
индивидуалното упражняване на правата на избор и преценка, съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 1024/2013 ЕЦБ може да приеме препоръка относно спецификациите, които се прилагат при оценяването на
исканията от по-малко значимите институции.

(5)

Необходимо е да има общ набор от спецификации за индивидуалното упражняване на правата на избор
и преценка, от една страна, за да се стимулира последователността, ефективността и прозрачността при надзора
върху по-малко значимите институции в рамките на ЕНМ, а от друга страна, за да се стимулират, ако е необхо
димо, равното третиране на значимите и по-малко значимите институции, както и равнопоставеността на всички
кредитни институции в участващите държави членки. В същото време трябва да бъдат взети предвид принципите
на пропорционалност и защита на правните очаквания на поднадзорните кредитни институции.

(6)

За тази цел ЕЦБ е определила някои права на избор и преценка измежду включените в Ръководството на ЕЦБ,
чието упражняване по еднакъв начин по отношение на значимите и на по-малко значимите институции би било
уместно. ЕЦБ е определила и други права на избор и преценка, сред които две права на избор и преценка с общ
характер, предвидени в член 380 и член 420, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за чието упражняване
тя препоръчва специален подход по отношение на по-малко значимите институции.

(7)

Във връзка с правата на избор и преценка, които се отнасят до надзора на консолидирана основа и освобождава
нията от пруденциалните изисквания, в съответствие с препоръките в раздел II, глава 1 от Ръководството на ЕЦБ
НКО следва да бъдат насърчени да възприемат предпазлив подход при предоставянето на тези освобождавания на
индивидуална основа. По отношение на освобождаванията от ликвидни изисквания на трансгранично равнище
ЕЦБ препоръчва специален подход за по-малко значимите институции предвид това, че не всички спецификации
за оценяване на исканията, включени в Ръководството на ЕЦБ, са от значение за тези институции.

(1) ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.
(2) Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в един
ния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално
равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).
(3) Регламент (ЕС) 2016/445 на Европейската централна банка от 14 март 2016 г. относно упражняването на правата на избор
и преценка, предвидени в правото на Съюза (EЦБ/2016/4) (ОВ L 78, 24.3.2016 г., стр. 60).
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(8)

Следва да се прилага последователен и предпазлив подход в целия ЕНМ по отношение на правата на избор
и преценка, свързани с капиталовите изисквания, както е посочено в раздел II, глави 2 и 3 от Ръководството на
ЕЦБ, предвид това, че тези надзорни решения оказват влияние върху размера на наличния собствен капитал
и неговото качество. Същото се прилага и за инструментите на допълнителния капитал от първи ред и на капитала
от втори ред или за малцинствените участия, които могат да бъдат включени в допустимия собствен капитал при
определени условия. Освен това, за да се осигури равнопоставеност, стандартизираният подход, вътрешнорейтинго
вият подход, методът на вътрешните модели и подходът на вътрешните модели за изчисляването на капиталовите
изисквания следва да се прилагат последователно спрямо всички кредитни институции в ЕНМ. За тази цел на общ
набор от спецификации следва да се основава и оценяването на спазването на изискванията, предвидени
в Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1), с оглед на това да се разреши прилага
нето на рисково тегло от нула процента при изчисляването на капиталовите изисквания за вътрешногруповите
експозиции. ЕЦБ обаче е определила някои права на избор и преценка, свързани с капиталовите изисквания, за
които е необходим специален подход по отношение на по-малко значимите институции.

(9)

За правата на избор и преценка по отношение на институциите, които участват в институционална защитна схема,
се препоръчва използването на общ набор от спецификации за оценяване на исканията за освобождаванe от пру
денциални изисквания, посочен в раздел II, глава 4 от Ръководството на ЕЦБ, за да се постигне надзорна последо
вателност предвид това, че институционалните защитни схеми обикновено обхващат както значими, така
и по-малко значими институции. По отношение обаче на позициите в институциите, които попадат в рамките на
институционални защитни схеми съгласно член 49, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, се препоръчва
специален подход спрямо по-малко значимите институции с оглед на намаляването, доколкото е възможно, на
административната тежест за тези институции.

(10)

Относно спазването на изискванията във връзка с големите експозиции, подходът, посочен в раздел II, глава 5 от
Ръководството на ЕЦБ по отношение на значимите институции, следва да бъде възприет и по отношение на помалко значимите институции, за да се стимулира предпазливото третиране на големите експозиции за всички кре
дитни институции в рамките на ЕНМ, така че рисковете от концентрация да бъдат адекватно управлявани
и ограничени.

(11)

ЕЦБ прeпоръчва последователен и предпазлив подход по отношение на правата на избор и преценка, свързани
с ликвидните изискванията, както е посочено в раздел II, глава 6 от Ръководството на ЕЦБ, тъй като тези права на
избор и преценка оказват влияние върху изчисляването на изискванията за коефициента на ликвидно покритие,
например като се конкретизира третирането на определени входящи и изходящи потоци. По отношение на став
ките за изходящите потоци за продукти за търговско финансиране, водещи до задбалансови позиции, НКО могат
да прилагат ставка за изходящите потоци, по-ниска от 5 %, ако приложимата ставка за изходящите потоци
е калибрирана въз основа на статистически данни.

(12)

Във връзка с прилагането на освобождаване от изискванията по отношение на кредитните институции, които са
дълготрайно свързани с централен орган, предвидено в член 21, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС на Евро
пейския парламент и на Съвета (2), посоченият в раздел II, глава 8 от Ръководството на ЕЦБ подход се препоръчва
по отношение на по-малко значимите институции с оглед на постигането на равнопоставеност.

(13)

По отношение на правата на избор и преценка, свързани с правилата за управление и пруденциалния надзор, се
препоръчва предпазливият и последователен подход, посочен в раздел II, глава 11 от Ръководството на ЕЦБ, за да
се насърчи прилагането на подходящи изисквания за управлението спрямо всички кредитни институции. По отно
шение на по-малко значимите институции обаче, с оглед на принципа на пропорционалност, за подходящо се
счита прилагането на специален подход във връзка с обединяването на комитета по риска и комитета по одитите.

(14)

Освен това настоящата препоръка обхваща правата на избор и преценка, свързани със сътрудничеството между
органите, тъй като е необходимо да се осигури безпрепятствено сътрудничество в рамките на ЕНМ.

(15)

По отношение на по-малко значимите институции е необходимо прилагането на специален подход във връзка
с двустранните споразумения относно надзора върху кредитните институции в неучастващите държави членки съг
ласно член 115, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС, тъй като това право на избор съществува в полза на ком
петентния орган, който отговаря за лицензите. Съгласно член 4, параграф 1, буква а) и член 9 от Регламент (ЕС)
№ 1024/2013 ЕЦБ е органът, който в рамките на ЕНМ има изключителната компетентност да издава и отнема
лицензите на кредитните институции, и поради това трябва да участва в сключването на двустранни споразумения
относно надзора върху кредитните институции в неучастващите държави членки,

(1) Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредит
ните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).
(2) 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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ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

ПЪРВА ЧАСТ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
I.
1.

Предмет и приложно поле
В настоящата препоръка са посочени принципите, съгласно които НКО упражняват някои права на избор
и преценка, предвидени в правото на Съюза, по отношение на по-малко значимите институции.

2.

Определения
За целите на настоящата препоръка се прилагат определенията в Регламент (ЕС) № 1024/2013, Регламент (ЕС)
№ 468/2014 (ЕЦБ/2014/17), Регламент (ЕС) № 575/2013, Директива 2013/36/ЕС и Делегиран регламент (ЕС)
2015/61 на Комисията (1).
ВТОРА ЧАСТ

ПРАВА НА ИЗБОР И ПРЕЦЕНКА, ЗА КОИТО СЕ ПРЕПОРЪЧВА СПЕЦИАЛЕН ПОДХОД ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ПО-МАЛКО ЗНАЧИМИТЕ ИНСТИТУЦИИ
II.
Освобождавания от пруденциални изисквания
1.

Член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013: освобождавания от ликвидни изисквания на
трансгранично равнище
Когато разглеждат искания за освобождаване от ликвидни изисквания на трансгранично равнище, НКО следва да
направят оценка на изпълнението на всички условия, предвидени в член 8, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, като прилагат спецификациите за оценка, установени в раздел II, глава 1, параграф 4 от Ръководството
на ЕЦБ с изключение на спецификациите за член 8, параграф 3, буква б).
III.
Капиталови изисквания

1.

Член 129, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013: експозиции под формата на обезпечени облигации
По отношение на експозициите под формата на обезпечени облигации НКО следва да се координират с ЕЦБ относно
оценката на значителни проблеми във връзка с евентуална концентрация в съответната участваща държава членка,
преди да вземат решение дали да предоставят частично освобождаване от прилагането на член 129, параграф 1,
буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и да разрешат втора степен на кредитно качество в рамките на максимум
10 % от общата експозиция на номиналната стойност на обезпечените облигации в обращение на институцията
емитент.

2.

Член 311, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013: третиране на експозициите към централни
контрагенти

2.1. НКО следва да разреши на кредитната институция да прилага третирането съгласно член 310 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 спрямо експозициите си по търговско финансиране и вноските в гаранционния фонд на даден центра
лен контрагент, ако този централен контрагент е уведомил кредитната институция, че е преустановил изчисляването
на KCCP (хипотетичен капитал) в съответствие с предвиденото в член 311, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
2.2. За целите на параграф 2.1, когато правят оценка на основателността на причините, поради които централният конт
рагент е преустановил изчисляването на KCCP (хипотетичен капитал), НКО следва да прилагат заключенията, до
които е достигнала ЕЦБ при проверката на причините по отношение на същия централен контрагент.
(1) Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейс
кия парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (ОВ L 11, 17.1.2015 г.,
стр. 1).
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Член 380 от Регламент (ЕС) № 575/2013: освобождаване в случай на системен срив

3.1. В случай на пълен системен срив по смисъла на член 380 от Регламент (ЕС) № 575/2013, потвърден в публично
изявление на ЕЦБ, и до момента, в който ЕЦБ издаде публично изявление, съгласно което описаното в него положе
ние е нормализирано, ЕЦБ следва да направи оценка на този срив и НКО следва да прилагат заключенията от оцен
ката на ЕЦБ и да използват правото на избор, предвидено в член 380 от Регламент (ЕС) № 575/2013. В такъв
случай:
а) от кредитните институции не следва да се изисква да прилагат капиталовите изисквания, установени
в членове 378 и 379 от Регламент (ЕС) № 575/2013; и
б) неизвършването на сетълмент по сделка от страна на контрагента не следва да се счита за неизпълнение за целите
на кредитния риск.
3.2. Ако НКО възнамерява да издаде публично изявление, в което потвърждава настъпването на пълен системен срив по
смисъла на член 380 от Регламент (ЕС) № 575/2013, той следва да координира това с ЕЦБ, преди да публикува
подобно изявление.
IV.
Институционални защитни схеми
1.

Член 49, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013: приспадане на позиции в институции, които попадат
в рамките на институционални защитни схеми

1.1. Когато са отправени искания за разрешение да не се приспадат позиции в инструменти на собствения капитал, НКО
следва да използват спецификациите в раздел II, глава 4, параграф 4 от Ръководството на ЕЦБ, за да оценят дали са
изпълнени условията, предвидени в член 49, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
1.2. НКО може да разреши на институционална защитна схема да подаде искане за разрешение съгласно член 49,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 от името на всички по-малко значими институции, които са членове
в схемата. В този случай НКО може да издаде решение, с което предоставя разрешението в съответствие с член 49,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, което се прилага спрямо всички по-малко значими институции, избро
ени в искането.
V.
Ликвидност
1.

Член 420, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013: изходящи ликвидни потоци

1.1. В съответствие с член 11 от Регламент (ЕС) 2016/445 НКО следва да определят ставка от 5 % за изходящите лик
видни потоци за задбалансови позиции за търговско финансиране съгласно посоченото в член 429 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и в приложение I към него, която да се използва от кредитните институции при оценяването на изхо
дящите ликвидни потоци. НКО следва да изисква от кредитните институции да му отчитат съответстващите изхо
дящи потоци съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (1).
1.2. Чрез дерогация от параграф 1.1 НКО може да определи ставка за изходящите потоци, по-ниска от 5 %, на базата на
статистически данни за по-малко значимите институции, установени в съответната държава членка.
VI.
Пруденциален надзор
1.

Член 76, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС: обединяване на комитета по риска и на комитета по
одитите

1.1. По отношение на по-малко значимите институции (включително кредитните институции, които са дъщерни предп
риятия от групата), които не се считат за значими по смисъла на член 76, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС,
НКО следва да упражняват правото на избор да позволят обединяването на комитета по риска и комитета по
одитите.
1.2. НКО следва да извършват оценката на значителността по смисъла на член 76, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС
по размер, вътрешна организация и по естеството, мащаба и сложността на дейностите на кредитната институция
в съответствие със спецификациите за оценка, установени в раздел II, глава 11, параграф 3 от Ръководството на ЕЦБ.
1.3. Ако националното право, с което се транспонира Директива 2013/36/ЕС, вече е уредило критерии, различни от
спецификациите, изложени в раздел II, глава 11, параграф 3 от Ръководството на ЕЦБ, НКО следва да прилагат кри
териите, предвидени в националното право.
(1) Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на
информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).
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Член 115, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС: двустранно споразумение относно надзора върху
кредитните институции в неучастващи държави членки

2.1. Предвид правомощието на ЕЦБ за първоначалното лицензиране на кредитните институции в рамките на ЕНМ
и правомощието на НКО за пруденциалния надзор върху по-малко значимите институции, НКО следва да уведомят
ЕЦБ за намерението си да делегират на компетентния орган, който е издал лиценза на предприятието майка на помалко значимата институция и упражнява надзор върху него, правомощието си за пряк надзор върху по-малко зна
чимите институции или да поемат правомощието за надзора върху дъщерната кредитна институция, лицензирана
в друга държава членка. Като компетентен орган за лицензирането на кредитни институции ЕЦБ ще си сътрудничи,
заедно със съответния НКО, при сключването на двустранно споразумение за делегирането или поемането на над
зорни правомощия от името на НКО, който отговаря за текущия надзор върху предприятието майка или дъщерното
предприятие в рамките на участващите държави членки.
2.2. Параграф 2.1 се прилага в следните случаи:
а) НКО обмисля възможността да делегира правомощието си за пряк надзор върху по-малко значима институция на
НКО, който е издал лиценза на предприятието майка и упражнява надзор върху него; и
б) НКО поиска или от него е поискано в качеството му на пряк надзорен орган на предприятието майка, което
е кредитна институция, да поеме правомощието за надзора върху дъщерната кредитна институция, лицензирана
в друга държава членка.
ТРЕТА ЧАСТ
ПРАВА НА ИЗБОР И ПРЕЦЕНКА, УПРАЖНЯВАНИ СПОРЕД ВСЕКИ ОТДЕЛЕН СЛУЧАЙ, ЗА КОИТО СЛЕДВА
ДА СЕ ВЪЗПРИЕМЕ ОБЩ ПОДХОД ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ
VII.
В приложението са посочени правата на избор и преценка, упражнявани според всеки отделен случай, за които следва да
се възприеме общ подход спрямо значимите и по-малко значимите институции. НКО следва да упражняват тези права на
избор и преценка по отношение на по-малко значимите институции в съответствие с референтната таблица
в приложението.
ЧЕТВЪРТА ЧАСТ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
VIII.
Заключителна разпоредба
Адресати на настоящата препоръка са НКО на участващите държави членки.
Съставено във Франкфурт на Майн на 4 април 2017 година.

Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Правно основание на правото на избор и/или преценка

Препоръчителен подход: съответствие с политиката по отношение
на правата на избор и преценка за значимите институции

Надзор на консолидирана основа и освобождавания от пруденциални изисквания
Член 7, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013: Раздел II, глава 1, параграф 3 от Ръководството на ЕЦБ
освобождавания от капиталови изисквания
Член 8, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013:
освобождавания от ликвидни изисквания

Раздел II, глава 1, параграф 4 от Ръководството на ЕЦБ

Член 9 от Регламент (ЕС) № 575/2013: метод на самостоя
телно консолидиране

Раздел II, глава 1, параграф 5 от Ръководството на ЕЦБ

Член 10, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013:
освобождавания за кредитни институции, които са дългот
райно свързани с централен орган

Раздел II, глава 1, параграф 6 от Ръководството на ЕЦБ

Член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013:
оценка на активи и задбалансови позиции – използване на
международните стандарти за финансова отчетност

Раздел II, глава 1, параграф 8 от Ръководството на ЕЦБ

Собствен капитал
Член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013: прис
падане на позиции в застрахователни предприятия

Раздел II, глава 2, параграф 4 от Ръководството на ЕЦБ

Член 49, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013: прис
падане на позиции в предприятия от финансовия сектор

Раздел II, глава 2, параграф 5 от Ръководството на ЕЦБ

Член 78, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС)
№ 575/2013: намаляване на собствения капитал – изиск
ване за марж от капиталов излишък

Раздел II, глава 2, параграф 6 от Ръководството на ЕЦБ

Член 78, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013: нама
ляване на собствения капитал – взаимоспомагателни дру
жества, спестовни институции и кооперативни дружества

Раздел II, глава 2, параграф 7 от Ръководството на ЕЦБ

Член 83, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013: осво
бождаване за инструменти на допълнителния капитал от
първи ред и на капитала от втори ред, емитирани от дру
жество със специална цел

Раздел II, глава 2, параграф 9 от Ръководството на ЕЦБ

Член 84, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013: мал
Раздел II, глава 2, параграф 10 от Ръководството на ЕЦБ
цинствени участия, включени в консолидирания базов собс
твен капитал от първи ред
Капиталови изисквания
Член 113, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013:
изчисляване на размера на рисково претеглените
експозиции – вътрешногрупови експозиции

Раздел II, глава 3, параграф 3 от Ръководството на ЕЦБ

Член 162, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013:
падеж на експозициите

Раздел II, глава 3, параграф 5 от Ръководството на ЕЦБ
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Препоръчителен подход: съответствие с политиката по отношение
на правата на избор и преценка за значимите институции

Член 225, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013: собс Раздел II, глава 3, параграф 7 от Ръководството на ЕЦБ
твена оценка на корекциите за променливост
Член 243, параграф 2 и член 244, параграф 2, втора алинея Раздел II, глава 3, параграф 8 от Ръководството на ЕЦБ
от Регламент (ЕС) № 575/2013: прехвърляне на значителен
риск
Член 283, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013: при
лагане на метода на вътрешните модели

Раздел II, глава 3, параграф 9 от Ръководството на ЕЦБ

Член 284, параграфи 4 и 9 от Регламент (ЕС) № 575/2013: Раздел II, глава 3, параграф 10 от Ръководството на ЕЦБ
изчисляване на стойността на експозицията за кредитен
риск от контрагента
Член 311, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013: паза Раздел II, глава 3, параграф 11 от Ръководството на ЕЦБ
рен риск (експозиции към централни контрагенти)
Член 366, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013:
изчисляване на стойността под риск

Раздел II, глава 3, параграф 12 от Ръководството на ЕЦБ

Институционални защитни схеми
Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013: осво
бождаване от ликвидни изисквания за членовете на инсти
туционални защитни схеми

Раздел II, глава 4, параграф 3 от Ръководството на ЕЦБ

Големи експозиции
Член 396, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013: спаз Раздел II, глава 5, параграф 3 от Ръководството на ЕЦБ
ване на изискванията във връзка с големите експозиции
Ликвидност
Член 422, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 575/2013
и член 29 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61: вътреш
ногрупови изходящи ликвидни потоци

Раздел II, глава 6, параграф 11 от Ръководството на ЕЦБ

Член 425, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013
и член 34 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61: вътреш
ногрупови входящи ликвидни потоци

Раздел II, глава 6, параграф 15 от Ръководството на ЕЦБ

Член 8, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61:
диверсификация на притежаваните ликвидни активи

Раздел II, глава 6, параграф 5 от Ръководството на ЕЦБ

Член 8, параграф 3, буква в) от Делегиран регламент (ЕС)
2015/61: управление на ликвидни активи

Раздел II, глава 6, параграф 6 от Ръководството на ЕЦБ

Член 8, параграф 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61:
несъответствия между валутите

Раздел II, глава 6, параграф 4 от Ръководството на ЕЦБ

Член 10, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61:
дисконтирания на изключително висококачествени обезпе
чени облигации

Раздел II, глава 6, параграф 7 от Ръководството на ЕЦБ
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Препоръчителен подход: съответствие с политиката по отношение
на правата на избор и преценка за значимите институции

Правно основание на правото на избор и/или преценка

Член 24, параграф 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61:
множител за влоговете на дребно, обхванати от схема за
гарантиране на депозитите

Раздел II, глава 6, параграф 8 от Ръководството на ЕЦБ

Член 25, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61:
по-високи ставки за изходящите потоци

Раздел II, глава 6, параграф 9 от Ръководството на ЕЦБ

Член 26 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61: изходящи
потоци с взаимозависими входящи потоци

Раздел II, глава 6, параграф 10 от Ръководството на ЕЦБ

Член 30, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61:
допълнителни изходящи потоци от обезпечения в резултат
от понижаване на кредитната оценка

Раздел II, глава 6, параграф 12 от Ръководството на ЕЦБ

Член 33, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61:
таван на входящите потоци

Раздел II, глава 6, параграф 13 от Ръководството на ЕЦБ

Член 33, параграфи 3, 4 и 5 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/61: специализирани кредитни институции

Раздел II, глава 6, параграф 14 от Ръководството на ЕЦБ

Ливъридж
Член 429, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013: изк
лючване на вътрешногрупови експозиции от изчисляването
на отношението на ливъридж

Раздел II, глава 7, параграф 3 от Ръководството на ЕЦБ

Общи изисквания за достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции
Член 21, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС: освобожда Раздел II, глава 9, параграф 1 от Ръководството на ЕЦБ
ване за кредитни институции, които са дълготрайно свър
зани с централен орган
Правила за управление и пруденциален надзор
Член 88, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС: обединя
ване на функциите на председател и главен изпълнителен
директор

Раздел II, глава 11, параграф 4 от Ръководството на ЕЦБ

Член 91, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС: допълни
телна директорска длъжност с неизпълнителни функции

Раздел II, глава 11, параграф 5 от Ръководството на ЕЦБ

Член 108, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС: процес за
вътрешна оценка на капиталовата адекватност за кредитни
институции, които са дълготрайно свързани с централен
орган

Раздел II, глава 11, параграф 7 от Ръководството на ЕЦБ

Член 111, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС: надзор
върху финансови холдинги или финансови холдинги със
смесена дейност с част от групата в неучастващи държави
членки

Раздел II, глава 11, параграф 8 от Ръководството на ЕЦБ

Членове 117 и 118 от Директива 2013/36/ЕС: задължения
за сътрудничество

Раздел II, глава 11, параграф 10 от Ръководството на ЕЦБ

Член 142 от Директива 2013/36/ЕС: планове за запазване
на капитала

Раздел II, глава 11, параграф 13 от Ръководството на ЕЦБ

