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(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 342/2014 НА КОМИСИЯТА
от 21 януари 2014 година
за допълване на Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС)
№ 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на регулаторните технически
стандарти за приложение на методите за изчисляване на изискванията за капиталова адекватност
на финансовите конгломерати
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно
пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 648/2012 (1), и по-специално член 49, параграф 6 от него,
като взе предвид Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 година относно
допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към
един финансов конгломерат и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО
и 93/22/ЕИО на Съвета и Директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), и по-специално
член 21а, параграф 3 от нея,
като има предвид, че:
(1)

Следва да бъдат премахнати възможностите финансовите конгломерати със значителна банкова или инвестиционна
и застрахователна дейност да използват многократно капиталови елементи, т.е. допустими при изчисляването на
собствените средства, на равнище финансов конгломерат, както и да създават неправомерно собствен капитал в
рамките на групата, за да се получи точна картина на собствените средства на конгломерата за покриване на загуби
и да се осигури допълнителна капиталова адекватност на равнище финансов конгломерат.

(2)

Важно е да се гарантира, че собствените средства над изискуемите според изискванията за платежоспособност на
равнище сектор се включват на равнище финансов конгломерат само ако не съществуват пречки за прехвърлянето
на активи и изплащането на задължения между различните субекти в него, включително между различните
сектори.

(3)

При изчислението на собствените си средства финансовият конгломерат следва да включва собствените средства
над изискуемите според изискванията за платежоспособност на равнище сектор само ако тези средства са прехвър
лими между субектите в неговите рамки.

(4)

Фактът, че специфичните за сектора капиталови изисквания са изготвени съобразно рисковете, свързани с дадения
сектор, а не с оглед покриването на рискове извън него, следва да бъде взет предвид посредством подходящи
правила.

(1) ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.
(2) ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1.
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(5)

С оглед осигуряването на последователен подход при изчисляването на допълнителната капиталова адекватност
следва да бъдат изброени секторните изисквания, които включват изисквания за платежоспособност за тази цел.
Тези изисквания следва да не засягат разпоредбите относно необходимите мерки при нарушаване на изискванията
за платежоспособност на равнище сектор. По-специално при недостиг на равнище финансов конгломерат, породен
от нарушаване на комбинираното изискване за буфер по дял VII, глава 4 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета (1), необходимите мерки следва да произтичат от посочените в тази глава.

(6)

При изчисляването на допълнителните изисквания за капиталова адекватност на даден финансов конгломерат
следва да се изчислява изискването както за платежоспособност по дефиниция, така и за собствени средства по
дефиниция за неговите нерегламентирани финансови дружества.

(7)

В приложение I, част II от Директива 2002/87/ЕО са посочени три метода за изчисляване на изискванията за капи
талова адекватност на равнище финансов конгломерат: „счетоводно консолидиране“ (метод 1), „дедукция и агре
гация“ (метод 2) и метод, комбиниращ методи 1 и 2 (метод 3). С оглед последователното прилагане на методи 1 и 2
те следва да бъдат уточнени. Същото се отнася и за условията за използването на метод 3, като следва да се гаран
тира, че компетентните органи разрешават използването на този метод при сходни обстоятелства, прилагат общи
критерии и изискват еднообразното му прилагане при всички финансови конгломерати. Компетентните органи
следва да разрешават прилагане на метод 3 само когато даден финансов конгломерат може да докаже, че самостоя
телното прилагане на метод 1 или 2 не би било разумно осъществимо. Използването на метод 3 следва да бъде
последователно във времето, така че да се осигурят равностойни условия. Изчислителните методи са в съответствие
с посочените в приложение I, част I от Директива 2002/87/ЕО принципи, поради което последните следва също
да бъдат уточнени.

(8)

Метод 1 за изчисляване на платежоспособността на група в Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета (2) и метод 1 за изчисляване на допълнителните изисквания за капиталова адекватност в Директива
2002/87/ЕО следва да се приемат за равностойни, тъй като и двата са в съответствие с основните цели на допълни
телния надзор. И двата метода изключват, от една страна, създаването в рамките на групата на собствени средства,
а от друга — осигуряват изчисляване на собствените средства, което е в съответствие с определенията и ограниче
нията съобразно съответните секторни правила.

(9)

Предоставеното по член 49, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013 право за приемане на регулаторни техни
чески стандарти е тясно свързано с правото по член 21а, параграф 3 от Директива 2002/87/ЕО, тъй като и двата
случая се отнасят за последователното прилагане на посочените в приложението към директивата изчислителни
методи. Постигането на последователност при посочените методи за целите на тези законодателни актове и улесня
ване постигането на цялостен поглед и компактен достъп до тях от подотчетните лица прави желателно определя
нето на породените от посочените правомощия регулаторни технически стандарти в един единствен регламент.

(10)

Настоящият регламент следва да се основава на новите режими за платежоспособност на равнище сектор, устано
вени в Съюза с оглед постигането на възможно най-последователно прилагане на изчислителните методи. Поради
това настоящият регламент следва да се прилага не по-рано от датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 575/2013.
Правилата, чието прилагане е свързано с прилагането на Директива 2009/138/ЕО, следва да се прилагат от датата
на нейното прилагане. В областите, останали нехармонизирани от настоящия регламент преди пълното му влизане
в сила, следва да продължи използването на действащите национални практики на изчисляване на допълнителните
изисквания за капиталова адекватност, като съответните основани на правилата за застрахователния сектор изчис
ления ще се основават на тези от тях, които се прилагат към момента на изчисляването.

(11)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на
Комисията съвместно от Европейските надзорни органи — Европейски банков орган (ЕБО), Европейски орган за
застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейски орган за ценни книжа и пазари
(ЕОЦКП).

(1) Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година 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).
(2) Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на
застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

3.4.2014 г.
(12)

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/3

ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП проведоха открити обществени консултации във връзка със залегналите в основата на
настоящия регламент проекти на регулаторни технически стандарти и анализираха потенциалните разходи и ползи
в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1), член 10 от
Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2) и член 10 от Регламент (ЕС)
№ 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3), като също така потърсиха становището на създадената по
силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 Група на участниците от банковия сектор, създадената по
силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 Група на участниците от застрахователния сектор и създадената
по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Група на участниците от сектора на ценните книжа и
пазарите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
ГЛАВА I
ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1
Предмет
С настоящия регламент се определят посочените в приложение I към Директива 2002/87/ЕО принципи и изчислителни
методи за целите на алтернативи на изискването за приспадане по член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013,
както и с оглед изчисляването на собствените средства и на допълнителните изисквания за капиталова адекватност по
член 6, параграф 2 от Директива 2002/87/ЕО.
Член 2
Определения
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
1) „принципно застрахователен финансов конгломерат“ е финансов конгломерат, чийто най-съществен финансов сектор е
секторът на застрахователната дейност — в съответствие с посоченото в член 3, параграф 2 от Директива 2002/87/ЕО;
2) „принципно банков или инвестиционен финансов конгломерат“ е финансов конгломерат, чийто най-съществен
финансов сектор е секторът на инвестиционни или на банкови услуги — в съответствие с посоченото в член 3, пара
граф 2 от Директива 2002/87/ЕО.
ГЛАВА II
ПРИНЦИПИ

Член 3
Изключване на многократното използване на капиталови елементи и на създаването в рамките на групата на
собствени средства
Собствените средства в резултат, пряко или непряко, от операции в рамките на групата, не се включват при изчисляването
на допълнителните изисквания за капиталова адекватност на равнище финансов конгломерат.
Член 4
Прехвърлимост и достъпност на собствените средства
1.
Собствените средства, признати на равнище регламентиран субект, които надхвърлят необходимите според изисква
нията по член 9 за платежоспособност на равнище сектор, не се включват в изчисляването на собствените средства на
даден финансов конгломерат, нито в сбора на собствените средства на всички регламентирани и нерегламентирани субекти
от финансовия сектор, принадлежащи към такъв конгломерат, освен ако съществува настояща пречка от практическо или
правно естество — или се очаква такава — за прехвърлянето на средства между субекти от конгломерата.
(1) Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен
орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331,
15.12.2010 г., стр. 12).
(2) Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен
орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна
на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).
3
( ) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен
орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на
Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
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2.
Когато в съответствие с член 6, параграф 2, пета алинея от Директива 2002/87/ЕО регламентиран субект по същата
алинея представя на координатора резултатите от изчислението и съответните данни, на които то се основава, той
потвърждава пред координатора, предоставяйки му необходимите доказателства, че параграф 1 е спазен.

Член 5
Собствени средства, специфични за даден сектор
1.
Собствените средства по параграф 2, които са налични на равнище регламентиран субект, са допустими за покрива
нето на рисковете в сектор, който признава тези собствени средства. Те не са допустими за покриването на рискове в други
финансови сектори.
2.

Собствените средства по параграф 1 са собствените средства, които не са елементи на:

а) базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред или капитала от втори ред по смисъла на
Регламент (ЕС) № 575/2013;
б) основните собствени средства на предприятията, обхванати от Директива 2009/138/ЕО, когато тези елементи са
причислени, в съответствие с член 94, параграфи 1 и 2 от нея, към капитала от първи или втори ред.
Член 6
Недостиг на собствени средства на равнище финансов конгломерат
1.
Недостигът на собствени средства на равнище финансов конгломерат се запълва само със собствените средства, които
са допустими според правилата както за банковия, така и за застрахователния сектор.
2.

Собствените средства по параграф 1 са:

а) базовият собствен капитал от първи ред по член 50 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
б) елементите на основните собствени средства, когато, в съответствие с член 94, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО,
са причислени към капитала от първи ред без ограничение, наложено от приет в съответствие с член 99 от нея деле
гиран акт;
в) допълнителният собствен капитал от първи ред по член 61 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
г) елементите на основните собствени средства, когато, в съответствие с член 94, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО,
са причислени към капитала от първи ред, като причисляването е ограничено от приет в съответствие с член 99 от нея
делегиран акт;
д) капиталът от втори ред по член 71 от Регламент (ЕС) № 575/2013; както и
е) елементите на основните собствени средства, когато, в съответствие с член 94, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО,
са причислени към капитала от втори ред.
3.

Използването на елементи на собствените средства за запълване на недостига е съобразено с член 4, параграф 1.

Член 7
Последователност
Регулираните субекти или смесеният финансов холдинг, принадлежащи към финансов конгломерат, прилагат изчисли
телния метод последователно във времето.

Член 8
Консолидиране
По отношение на принципно застрахователните финансови конгломерати, ако обхватът на груповия надзор по дял III от
Директива 2009/138/ЕО не се различава съществено от този на допълнителния надзор по глава II от Директива
2002/87/ЕО, метод 1 за изчисляване на груповата платежоспособност на застрахователните и презастрахователните пред
приятия, както е посочено в членове 230, 231 и 232 от Директива 2009/138/ЕО, се приема за равностоен на метод 1 за
изчисляване на допълнителните изисквания за капиталова адекватност на регламентираните субекти във финансов конгло
мерат, както е посочено в приложение I към Директива 2002/87/ЕО.
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Член 9
Изискване за платежоспособност
1.
За целите на изчисляването на допълнителните изисквания за капиталова адекватност при прилагането на правилата
за застрахователния сектор, за изискване за платежоспособност се приема капиталовото изискване за платежоспособност
по членове 100 и 218 от Директива 2009/138/ЕО, включително всяко добавяне на капитал в съответствие с член 37 от
нея в резултат на член 216, параграф 4, член 231, параграф 7, член 232, член 233, параграф 6 и член 238, параграфи 2
и 3 от нея.
2.
За целите на изчисляването на допълнителните изисквания за капиталова адекватност при прилагането на правилата
за банковия или инвестиционния сектор, за изисквания за платежоспособност се приемат капиталовите изисквания в трета
част, дял I, глава 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и задълженията, по силата на посочения регламент или Директива
2013/36/ЕС, за наличие на собствени средства в допълнение към тези изисквания, включително задължението в резултат
на вътрешна оценка на капиталовата адекватност по член 73 от посочената директива, евентуално наложеното от компе
тентен орган задължение по член 104, параграф 1, буква а) от нея, комбинираното изискване за буфер по член 128, пара
граф 6 от нея и мерките, приети по силата на членове 458 или 459 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 10
Капиталови изисквания и изисквания за платежоспособност по отношение на финансов конгломерат
1.
В съответствие с член 14, параграфи 7—9 капиталовите изисквания и изискванията за платежоспособност по отно
шение на финансов конгломерат се изчисляват съобразно границите и определенията в съответните секторни правила.
2.
Собствените средства на дружествата за управление на активи се изчисляват в съответствие с член 2, параграф 1,
буква л) от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1). Изискванията за платежоспособност на
дружествата за управление на активи са упоменатите в член 7, параграф 1, буква а) от посочената директива.
3.
Собствените средства на алтернативните инвестиционни фондове се изчисляват в съответствие с член 4, параграф 1,
буква аг) от Директива 2011/61/ЕС (2). Изискванията за платежоспособност на алтернативните инвестиционни фондове са
упоменатите в член 9 от посочената директива.

Член 11
Третиране на междусекторни позиции
1.
Когато субект в принципно банков или инвестиционен финансов конгломерат има позиция в принадлежащо към
застрахователния сектор финансово дружество, приспадната в съответствие с член 14, параграф 3 или член 15, параграф 3,
тази позиция не поражда допълнително изискване за капиталова адекватност на равнището на конгломерата.
2.
Когато прилагането на параграф 1 непосредствено изменя размера на очакваната загуба при вътрешнорейтинговия
подход по трета част, дял II, глава 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, към собствените средства на финансовия конгломерат
се добавя сума, равна на това изменение.

Член 12
Собствени средства по дефиниция и изисквания за платежоспособност по дефиниция за нерегламентирани
субекти от финансовия сектор
1.
Когато смесен финансов холдинг има позиция в нерегламентиран субект от финансовия сектор, собствените средства
по дефиниция и изискванията за платежоспособност по дефиниция на този субект се изчисляват в съответствие със сектор
ните правила, приложими към най-съществения сектор във финансовия конгломерат.
(1) Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно координирането на законовите, подзако
новите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)
(ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).
2
( ) Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно лицата, управляващи алтернативни инве
стиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010
(ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).
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2.
За нерегламентиран субект от финансовия сектор, различен от посочения в параграф 1, собствените средства по
дефиниция и изискванията за платежоспособност по дефиниция се изчисляват в съответствие със секторните правила,
приложими към най-близкия до този субект финансов сектор. Най-близкият финансовия сектор се определя въз основа на
обхвата на дейността на съответния субект и степента, в която той я упражнява. Ако не е възможно ясно да се определи
най-близкият финансов сектор, се прибягва до секторните правила, приложими към най-съществения сектор във финан
совия конгломерат.

Член 13
Приложими на секторно равнище преходни разпоредби и разпоредби във връзка със заварено положение
Приложимите при изчисляването на допълнителните изисквания за капиталова адекватност на равнище сектор правила
включват приложимите на същото равнище преходни разпоредби или такива във връзка със заварено положение.

ГЛАВА III
ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МЕТОДИ

Член 14
Уточняване на изчисляването при метод 1 по Директива 2002/87/ЕО
1.
Собствените средства на финансов конгломерат се изчисляват въз основа на консолидираните отчети, изготвени
според приложимите с оглед допълнителния надзор по Директива 2002/87/ЕО счетоводни норми, като, където е прило
жимо, се взима предвид параграф 5.
2.
При изчисляването на собствените средства на финансов конгломерат, неконсолидираните инвестиции на принципно
банков или инвестиционен такъв конгломерат се третират по следния начин:
а) значителните неконсолидирани инвестиции в субект от финансовия сектор по смисъла на член 43 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 се приспадат изцяло от собствените средства на конгломерата, когато субектът принадлежи към застрахо
вателния сектор;
б) в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС) № 575/2013 неконсолидираните инвестиции, различни от посочените в
буква а), в субект от финансовия сектор, който принадлежи към застрахователния сектор, се приспадат изцяло от
собствените средства на конгломерата.
3.
При спазване на параграф 2, собствените средства, емитирани от субект от финансов конгломерат и държани от друг
субект от същия конгломерат, се приспадат от собствените средства на конгломерата, ако вече не са били премахнати при
счетоводното консолидиране.
4.
Предприятие, което е съвместно контролирано предприятие за целите на съответната нормативна уредба на счето
водното отчитане, се третира в съответствие със секторните правила за пропорционална консолидация или включване на
пропорционален дял.
5.
Когато обхванат от Директива 2009/138/ЕО субект принадлежи към финансов конгломерат, изчисляването на
допълнителните изисквания за капиталова адекватност на равнището на конгломерата се основава на активите и пасивите,
остойностени в съответствие с дял I, глава VI, раздели 1 и 2 от посочената директива.
6.
Когато по отношение на стойността на актив или пасив се прилагат пруденциални филтри и приспадания в съответс
твие с втора част, дял I от Регламент (ЕС) № 575/2013, използваната за изчисляване на допълнителните изисквания за
капиталова адекватност стойност е относимата към съответния субект, обхванат от настоящия регламент, като се
изключват активите и пасивите, относими към останалите субекти от конгломерата.
7.
Когато секторните правила налагат изчисляването на праг или ограничение, прагът или ограничението на равнище
конгломерат се изчислява въз основа на консолидираните данни на финансовия конгломерат и след приспаданията, изиск
вани от параграфи 2 и 3.
8.
При изчисляването на праговете и ограниченията регламентираните субекти във финансов конгломерат, които са
включени в консолидираната основа по първа част, дял II, глава 2, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, се разглеждат
заедно.
9.
При изчисляването на праговете и ограниченията регламентираните субекти във финансов конгломерат, които са
включени в надзора на равнище група по дял III от Директива 2009/138/ЕО, се разглеждат заедно.
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10. При изчисляването на праговете и ограниченията на равнище регламентиран субект, регламентираните субекти във
финансов конгломерат, за които параграфи 8 и 9 не се прилагат, ги изчисляват на индивидуална основа в съответствие с
приложимите секторни правила.
11. При сумирането на съответните изисквания за платежоспособност на равнище сектор се извършва единствено
корекцията по член 11 или породената в резултат от корекциите на секторните прагове и ограничения по силата на
параграф 7.

Член 15
Уточняване на изчисляването при метод 2 по Директива 2002/87/ЕО
1.
Когато приложимите секторни правила налагат пруденциален филтър на собствените средства на регламентиран
субект, се използва някое от следните третирания:
а) ако филтрираният размер, т.е. нетният размер, който се взима при изчисляването на собствените средства на участията,
увеличава изискуемия капитал, той се добавя към балансовата стойност на участията в съответствие с член 6, пара
граф 4, втора алинея от Директива 2002/87/ЕО;
б) ако филтрираният размер по буква а) намалява изискуемия капитал, той се приспада от балансовата стойност на учас
тията в съответствие с член 6, параграф 4, втора алинея от Директива 2002/87/ЕО.
2.
За принципно банковите или инвестиционни финансови конгломерати съществените инвестиции, които не са
участия, в субекти от финансовия сектор по смисъла на член 43 от Регламент (ЕС) № 575/2013, които принадлежат към
застрахователния сектор, се приспадат изцяло от собствените средства на субекта, който държи инвестицията, в съот
ветствие с приложимите секторни правила.
3.
Вътрешногруповите инвестиции в капиталови инструменти, които според секторните правила могат да бъдат
елементи на собствените средства, се приспадат или изключват, като се вземат предвид съответните секторни граници, от
изчисляването на собствените средства.
4.

Изчисляването на допълнителните капиталови изисквания се извършва по формулата в приложението.

Член 16
Уточняване на обстоятелствата, при които се използва метод 3 по Директива 2002/87/ЕО
1.
Компетентните органи могат да разрешат използването на метод 3 по приложение I към Директива 2002/87/ЕО при
наличието на някое от следните обстоятелства:
а) не е разумно осъществимо прилагането към всички регламентирани субекти във финансов конгломерат на методи 1 или 2
по приложение I към Директива 2002/87/ЕО, по-специално поради факта, че метод 1 е неприложим за един или
повече от тях, тъй като някой е извън консолидацията или е установен в трета държава, което прави невъзможно полу
чаването на достатъчно информация за прилагането към него на метод 1;
б) субектите, които ще прилагат някой от методите, представляват, взети заедно, незначителен интерес за целите на
надзора на регламентираните субекти във финансов конгломерат.
2.
Метод 1 или 2 се използват от всички регламентирани субекти във финансов конгломерат, които не са посочени в
параграф 1.
3.

Финансовият конгломерат прилага разрешения му от компетентния орган метод 3 последователно във времето.
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ГЛАВА IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 5, член 6, параграф 2, член 8, член 9, параграф 1 и член 14, параграфи 5 и 9 се прилагат от посочената в член 309,
параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО дата.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 21 януари 2014 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Изчисляване при метод 2 по Директива 2002/87/ЕО
Метод на приспадане и агрегиране

Изчисляването на допълнителните изисквания за капиталова адекватност по метод 2 се извършва съобразно приложимите
счетоводни норми при всеки субект от групата в съответствие със следната формулировка, като се има предвид, че:
!
Gfin
Gfin
G
X
X
X
scar ¼
xi ðOFi Þ−
ðREQi Þ þ
ðBVj Þ
i¼1

i¼1

j¼1

scar � 0
собствените средства (OFi) изключват вътрешногруповите капиталови инструменти, които са допустими като собствени
средства в съответствие със секторните правила.
Допълнителните изисквания за капиталова адекватност (scar) са разликата между:
1. сбора от собствените средства (OFi) на всеки принадлежащ към финансовия конгломерат регламентиран или нерегла
ментиран субект (i) от финансовия сектор (елементите, включени в това изчисление, са допустимите в съответствие с
приложимите секторни правила); и
2. сбора от изискванията за платежоспособност (REQi) за всеки принадлежащ към групата (G) регламентиран или нере
гламентиран субект (i) от финансовия сектор (като тези изисквания се изчисляват в съответствие с приложимите
секторни правила) и балансовата стойност (BVj) на участията в други субекти от групата.
При нерегламентираните субекти от финансовия сектор се изчислява изискване за платежоспособност по дефиниция в
съответствие с член 12. Собствените средства и изискванията за платежоспособност се взимат предвид в пропорционалния
им дял (x), както е предвидено в член 6, параграф 4 от Директива 2002/87/ЕО и приложение I към нея.
Резултатът не трябва да бъде отрицателен.

