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ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1622 НА КОМИСИЯТА
от 17 май 2022 година
за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на регулаторните технически стандарти за развиващите се пазари и развитите икономики
(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно
пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално
член 325ап, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Капиталовите изисквания за пазарен риск съгласно алтернативния стандартизиран подход по членове 325в—325аш
от Регламент (ЕС) № 575/2013 налагат за изчисляването на капиталовото изискване по метода на чувствителностите
по членове 325г—325к да се прилагат рисковите тегла за риска от капиталови инструменти, които тегла са посочени
в таблица 8 на член 325ап от същия регламент, по силата на делегирания акт, посочен в член 461а. Тъй като
пазарите, представляващи развити икономики, и развиващите се пазари са взаимно изключващи се категории, следва
да се поясни, че всички пазари, които не представляват развити икономики, следва да се разглеждат като развиващи
се пазари.

(2)

Когато се определя кои пазари представляват развити икономики и кои са развиващи се пазари, е необходимо, от една
страна, да се гарантират еднакви условия на конкуренция и, от друга страна, да се установи основан на риска подход.
В това отношение определянето на списък на държавите, които представляват развити икономики, се счита за найподходящото решение с оглед на подхода, следван от Базелския комитет по банков надзор (БКБН), и на
необходимостта от постигане на общо прилагане на методологията за изчисляване на съответните изисквания за
пазарен риск във всички държави членки. Въпреки че международните стандарти на БКБН следва да бъдат взети
предвид, е необходимо да се направи уточнението, че пазарите на държавите членки, които са по-малко нестабилни
от пазарите, признати за развити икономики в съответствие с тези международни стандарти, представляват по-скоро
развити, отколкото развиващи се пазарни икономики. Освен това определянето на развитите и развиващите се
пазарни икономики следва надлежно да отчита създаването на вътрешен пазар в Съюза, наличието на Европейското
икономическо пространство и особеностите, свързани с отвъдморските страни и територии на някои държави членки.

(3)

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

(4)

Европейският банков орган проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически
стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, като анализира потенциалните разходи и ползи и
поиска становището на създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на
Съвета Група на участниците от банковия сектор (2),

(1) ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.
(2) 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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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Развити икономики и развиващи се пазари
1.
За целите на определянето на рисковите тегла за чувствителности към факторите на риска от капиталови инструменти
и процентите по репо сделки с капиталови инструменти в съответствие с член 325ап от Регламент (ЕС) № 575/2013
следните държави представляват развити икономики:
а) държавите — членки на Европейския съюз;
б) отвъдморските страни и територии, които имат специални отношения с Дания, Франция или Нидерландия, включително
Фарьорските острови, както и страните и териториите, изброени в приложение II към Договора за функционирането на
Европейския съюз;
в) следните трети държави:
i)

трети държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

ii)

Австралия;

iii)

Канада;

iv)

Хонконг;

v)

Япония;

vi)

Мексико;

vii) Нова Зеландия;
viii) Сингапур;
ix)

Швейцария;

x)

Обединеното кралство;

xi)

Съединените американски щати.

2.
За целите на определянето на рисковите тегла за чувствителности към факторите на риска от капиталови инструменти
и процентите по репо сделки с капиталови инструменти съгласно член 325ап от Регламент (ЕС) № 575/2013 държавите,
които не са изброени в параграф 1 от настоящия член, представляват развиващи се пазари.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 17 май 2022 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

