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ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1152/2014 НА КОМИСИЯТА
от 4 юни 2014 година
за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
регулаторните технически стандарти за установяване на географското местоположение на съответ
ните кредитни експозиции за изчисляване на специфичното за институцията ниво на антици
кличния капиталов буфер
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид 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 (1), и по-специално член 140, параграф 7, трета алинея от нея,
като има предвид, че:
(1)

За изчисляване на специфичното за институцията ниво на антицикличния капиталов буфер е необходимо да се
установи географското местоположение на капиталовите изисквания за всички кредитни експозиции на съответната
институция, в т.ч. експозициите от търговския портфейл и всички секюритизиращи експозиции.

(2)

Географското местоположение следва да се определя според местоположението на риска по експозициите. Това ще
гарантира, че натрупаните допълнителни резерви от прилагането на антицикличния буфер се разпределят към
финансовата система с прекомерен растеж на кредитирането.

(3)

Местопребиваването на длъжника или на задълженото лице следва по принцип да се използва за определяне на
географското местоположение на всички кредитни експозиции, тъй като се счита, че то най-добре отразява
мястото, където е разположен рискът и което следователно е от значение за финансовата система. Географското
местоположение на кредитните експозиции, определени като експозиции „специализирано кредитиране“ съгласно
член 147, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2), следва да се осно
вава на местонахождението на активите, които генерират дохода, служещ като основен източник за погасяване на
задължението.

(4)

С оглед на ясното и недвусмислено разбиране на мерките за установяване на географското местоположение на
съответните кредитни експозиции е изключително важно да се посочи списък с определения на техническите
термини, използвани в настоящия регламент.

(5)

Експозициите към юридическо лице следва по принцип да бъдат разпределени към държавата членка или третата
държава, в която се намира седалището на това юридическо лице. Централното управление на юридическо лице
може обаче в действителност да е разположено на различно място от неговото седалище. Това бе постановено от
Съда в решенията му по дела C-81/87 (Daily Mail), C-212/97 (Centros), C-208/00 (Überseering), C-167/01
(Inspire Art), C-411/03 (Sevic) и C-210/06 (Cartesio). За да се гарантира целесъобразното разпределение на анти
цикличния капиталов буфер в тези случаи, институциите, които са наясно със съществуването на подобно несъот
ветствие по отношение на даден длъжник, следва да разпределят съответните експозиции към мястото, където в
действителност се намира централното управление на съответното юридическо лице.

(6)

Експозициите към предприятия за колективно инвестиране (ПКИ) е целесъобразно да бъдат разпределяни към
местоположението на длъжника по базисната експозиция, както е определено в настоящия регламент. Когато уста
новяването на длъжника по базисната експозиция е твърде трудно, експозицията към ПКИ може да бъде разпреде
лена към държавата членка по произход на институцията.

(7)

Експозициите към други активи следва да бъдат разпределяни към държавата членка по произход на институцията,
ако длъжникът по тях не може да бъде установен.

(1) 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).
(2) 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 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).
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(8)

За институциите с ограничени съвкупни чуждестранни експозиции и ограничени позиции в търговския портфейл
са предвидени съображения за пропорционалност и същественост, позволяващи им да прилагат опростени методи
на разпределение. С това се цели облекчаване на бремето за по-малките институции с ограничен обем чужде
странни експозиции и позиции в търговския портфейл.

(9)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на
Комисията от Европейския банков орган.

(10)

Европейският банков орган проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически
стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и
поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС)
№ 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Определения
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
1. „обща кредитна експозиция“ е общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регла
мент (ЕС) № 575/2013, на експозицията, посочена в член 140, параграф 4, буква а) от Директива 2013/36/ЕС;
2. „експозиция в търговския портфейл“ е общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 575/2013, на експозицията, посочена в член 140, параграф 4, буква б) от Директива 2013/36/ЕС;
3. „секюритизираща експозиция“ е общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регла
мент (ЕС) № 575/2013, на експозицията, посочена в член 140, параграф 4, буква в) от Директива 2013/36/ЕС;
4. „местоположение на длъжника“ е държавата членка или третата държава, в която обичайно пребивава физическото
лице или се намира седалището на юридическото лице — контрагент на институцията по обща кредитна експозиция,
емитент на финансов инструмент, който не е включен в търговския портфейл, или контрагент по експозиция в
банковия портфейл; по отношение на юридическо лице, чието централно управление в действителност се намира в
държава членка или в трета държава, различна от държавата членка или третата държава, в която е разположено седа
лището му, „местоположение на длъжника“ е държавата членка или третата държава, където се намира действителното
му централно управление;
5. „местоположение на задълженото лице“ е държавата членка или третата държава, в която обичайно пребивава физиче
ското лице или се намира седалището на юридическото лице — емитент на финансов инструмент, включен в търгов
ския портфейл, или контрагент по експозиция в търговския портфейл; по отношение на юридическо лице, чието
централно управление в действителност се намира в държава членка или в трета държава, различна от държавата
членка или третата държава, в която е разположено седалището му, „местоположение на задълженото лице“ е държа
вата членка или третата държава, където се намира действителното му централно управление;
6. „местоположение на дохода“ е държавата членка или третата държава на местонахождение на активите, които гене
рират дохода, служещ като основен източник за погасяване на задължението във връзка с експозиция „специализирано
кредитиране“;
7. „чуждестранна експозиция“ е обща кредитна експозиция, длъжникът по която не се намира в държавата членка по
произход на институцията;
8. „експозиция „специализирано кредитиране““ е обща кредитна експозиция, притежаваща характеристиките, посочени в
член 147, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Член 2
Местоположение на общите кредитни експозиции
1.
Всички общи кредитни експозиции, които не попадат в обхвата на параграфи 2—5 от настоящия член, се разпре
делят към местоположението на длъжника.
(1) Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган
(Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331,
15.12.2010 г., стр. 12).
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2.
Общите кредитни експозиции към ПКИ, посочени в член 112, буква о) от Регламент (ЕС) № 575/2013, се разпре
делят към местоположението на длъжника по базисните експозиции. При наличие на повече от едно местоположение,
съответстващо на длъжниците по базисните експозиции на дадена експозиция към ПКИ, член 4, параграф 2 от настоящия
регламент може да се прилага по отношение на тази експозиция към ПКИ.
3.
Експозициите „специализирано кредитиране“, посочени в член 147, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 575/2013, се
разпределят към местоположението на дохода.
4.
Общите кредитни експозиции към други позиции, посочени в член 112, буква р) от Регламент (ЕС) № 575/2013, се
разпределят към държавата членка по произход на институцията, ако институцията не може да установи длъжника по
тях.
5.
Към държавата членка по произход на институцията може да бъдат разпределяни следните общи кредитни експо
зиции:
а) експозиции към ПКИ, посочени в член 112, буква о) от Регламент (ЕС) № 575/2013, ако институцията не може да
определи местоположението на длъжника или длъжниците по базисните експозиции въз основа на своята вътрешна
информацията или на външна информация, за чието получаване не е необходимо прекомерно усилие.
б) чуждестранни експозиции, чиято съвкупна сума не надвишава 2 % от съвкупната сума на общите кредитни експо
зиции, експозициите в търговския портфейл и секюритизиращите експозиции на институцията. Съвкупната сума на
общите кредитни експозиции, експозициите в търговския портфейл и секюритизиращите експозиции се изчислява, като
се изключат общите кредитни експозиции, разположени в съответствие с буква а) от настоящия параграф и параграф 4.
6.
Институциите изчисляват процента, посочен в параграф 5, буква б), както на годишна, така и на ad hoc основа.
Изчисляване на ad hoc основа е необходимо при възникването на събитие, което влияе върху финансовото или икономиче
ското състояние на институцията.

Член 3
Географско местоположение на експозициите в търговския портфейл
1.
Експозициите в търговския портфейл се разпределят към местоположението на длъжника при спазване на разпоред
бите по параграфи 2 и 3.
2.
Институциите определят географското местоположение на експозициите в търговския портфейл, които подлежат на
капиталовите изисквания по трета част, дял IV, глава 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013, като умножат съвкупната сума на
своята рискова експозиция със следното отношение:
а) капиталовите изисквания по подпортфейли, разпределени според географското местоположение, определено по модела,
предвиден в трета част, дял IV, глава 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013, към
б) сумата на капиталовите изисквания по буква а) за всички географски местоположения.
3.
Институциите, чиито общ размер на експозиции в търговския портфейл не надвишава 2 % от съвкупната сума на
общите кредитни експозиции, експозициите в търговския портфейл и секюритизиращите експозиции на институцията,
могат да разпределят тези експозиции към държавата членка по произход на институцията.
4.
Институциите изчисляват процента, посочен в параграф 3, както на годишна, така и на ad hoc основа. Изчисляване
на ad hoc основа е необходимо при възникването на събитие, което влияе върху финансовото или икономическото
състояние на институцията.

Член 4
Географско местоположение на секюритизиращите експозиции
1.

Секюритизиращата експозиция се разпределя към местоположението на длъжника по базисните експозиции.

2.
При наличие на повече от едно местоположение, съответстващо на длъжника по базисните експозиции на дадена
секюритизираща експозиция, експозицията се разпределят към местоположението на длъжника по базисните експозиции
с най-голям дял от базисните секюритизиращи експозиции.
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3.
Секюритизиращите експозиции, за които липсва информация за базисните секюритизиращи експозиции, могат да
бъдат разпределени към държавата членка по произход на институцията, ако институцията не може да определи мястото
на установяване на длъжника по базисните експозиции въз основа на наличната вътрешна или външна информация или
без да прилага прекомерно усилие за получаването на тази информация.
Член 5
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европей
ския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 4 юни 2014 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

