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На 10 септември 2009 г. Съветът реши, в съответствие с член 47, параграф 2 от Договора за 
създаването на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно 
 

„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО по отношение на 
капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и 
на надзорния преглед на политиките за възнагражденията“ 
COM(2009) 362 окончателен – 2009/0099 (COD). 

 

На 29 септември 2009 г. Бюрото на Комитета възложи на специализирана секция „Единен 
пазар, производство и потребление“ да подготви работата на Комитета по този въпрос. 
 

Предвид неотложното естество на работата, в съответствие с член 57 от Правилника за 
дейността си, на 459-ата си пленарна сесия, проведена на 20 и 21 януари 2010 г. (заседание от 
20 януари 2010 г.), Европейският икономически и социален комитет реши да определи 
г-н Morgan за главен докладчик и прие настоящото становище с 162 гласа „за“, 4 гласа 
„против” и 18 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
 

1. Заключения и препоръки 
 

1.1 Това предложение за директива, наричано по-долу „директивата“, се основава на 
заключенията и препоръките от доклада на групата „de Larosière“. ЕИСК вече прие 
становище, в което изразява подкрепата си като цяло за този доклад1. Директивата е 
изготвена в контекста на международната рамка „Базел II“ за капиталовата адекватност 
на банките. Текстът е изменен от Съвета по икономическите и финансовите въпроси 
(ECOFIN) след срещата на Г-20 в Питсбърг. ЕИСК подкрепя идеята на директивата, с 
която се изменят Директива 2006/48/ЕО относно предприемането и осъществяването на 
дейност от кредитните институции и Директива 2006/49/ЕО относно капиталовата 
адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции. 

 

1.2 В настоящото становище се изяснява значителната роля на банките за финансовата 
криза и как регулирането и надзорът се провалиха. ЕИСК счита, че директивата ще 
реши много от регулаторните недостатъци и ще спомогне за коригирането на 
основните пропуски в дейността и управлението на банките. Сами по себе си тези 
разпоредби няма да коригират егоистичното поведение на банкерите, което беше един 
от основните фактори за кризата. Все още е необходимо да се признаят интересите на 
акционерите в банките, а корпоративната социална отговорност на големите банкови 
институции следва да се превърне в основно, а не в странично съображение. 

                                                      
1

  CESE 1476/2009 от 30.9.2009 г. (ECO/259). 
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1.3 Основните фактори, които доведоха до кризата, включват: 
 

− отпускане от финансовите институции на кредити на неблагонадеждни клиенти, 
− неподходящи, в много случаи, схеми за възнаграждение и стимулиране на 

служителите, работещи с клиенти на дребно във финансовите институции, 
− създаването от банките на ценни книжа, обезпечени с кредити, без надлежна 

проверка, 
− придобиването от банките на такива книжа без надлежна проверка, 
− неадекватните капиталови резерви, особено по търговските портфейли на банките, 
− създаването на задбалансови дружества без подходяща капитализация, 
− порочното стимулиране и неподходящите схеми за възнагражденията, които 

доведоха до недалновидност и прекалено поемане на рискове, 
− регулиране от проциклично естество, 
− систематичният провал на управлението на риска по отношение на качеството на 

притежаваните ценни книжа, адекватността на капиталовите резерви и 
въздействието на схемите за променливи възнаграждения върху натрупването на 
риск в институциите, 

− липсата на прозрачност по отношение на дейността на банките, която попречи на 
заемодателите, заемополучателите, контрагентите, инвеститорите, аналитиците и 
дори независимите директори да действат на капиталовите пазари така, както се 
очакваше от тях, 

− недостатъчни пруденциалeн надзор на макроравнище и международно 
координиране. 

 
1.4 ЕИСК изразява задоволство от това, че Комисията работи със Съвета за финансова 

стабилност (FSB) и Базелския комитет за подобряването на предложенията си по 
отношение съответно на възнагражденията и капиталовите изисквания. Банковото дело 
е сектор от основно икономическо значение за ЕС, но същевременно е потенциално 
мобилен отрасъл. За да се избегнат вредите за финансовия сектор в ЕС, произтичащи от 
регулаторния арбитраж, е изключително важно да се намерят световни решения, като 
може да се наложи ЕС да поеме водещата роля при предлагането им. Така и трябва да 
бъде. ЕС не може да си позволи да въведе разпоредби, които се различават значително 
от практиките в останалите страни. 

 
1.5 ЕИСК подкрепя основните принципи, предложени във връзка с формулирането и 

осъществяването на политиките по отношение на възнагражденията. Ако тези 
принципи съществуваха преди кризата, щяха да се предотвратят много от скандалните 
и смущаващи плащания. 
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1.6 В повечето промишлени сектори абсолютната стойност на премиите, които се 
изплащат на ръководния състав, се определя като максимален процент от заплатата. 
ЕИСК счита, че банковият сектор следва да прилага подобни концепции към схемите за 
променливи възнаграждения, тъй като нищо в ролята на банкерите не оправдава такива 
системи за възнаграждение без ограничения. В този смисъл ЕИСК приветства 
изискването големите кредитни институции и инвестиционни дружества (CIIF) да 
създадат Комитети по възнагражденията. 

 
1.7 ЕИСК осъзнава, че тази директива се занимава повече със структурата на 

възнагражденията отколкото с техния размер. Независимо от това ЕИСК трябва да 
изрази своята загриженост по отношение на обема на възнагражденията. ЕИСК очаква 
комбинираното въздействие от новите капиталови изисквания и от пруденциалния 
анализ на политиките и плановете по отношение на възнагражденията да ограничи 
прекомерните променливи възнаграждения от миналото. ЕИСК е наясно, че ЕС няма 
правомощия по отношение на равнищата на самите възнаграждения. 

 
1.8 ЕИСК отбелязва със задоволство, че разпоредбите относно възнагражденията не 

нарушават разпоредбите на член 137, параграф 5 от Договора, общите принципи на 
националното договорно и трудово право, нито правата, там където са приложими, на 
социалните партньори в колективното трудово договаряне. 

 
1.9 ЕИСК подкрепя напълно повишените капиталови изисквания по смисъла на 

предложението за директива. Те включват по-специално: 
 

• разпоредби за засилване на капиталовите изисквания за активи, които банките 
държат в търговския портфейл за препродажба в краткосрочен план; 

• повишени капиталови изисквания за сложни секюритизации, както в банковия, така 
и в търговския портфейл. 

 
1.10 Комитетът отбелязва, че в предложението вече се предвижда по-строг надзор за 

пресекюритизации, които са особено сложни. Но ЕИСК ще очаква от надзорниците да 
бъдат стриктни в това отношение и отбелязва, че те си запазват всички коригиращи 
мерки. 
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1.11 Гледната точка на ЕИСК е повлияна от фактите, които бяха изнесени2 след 
разследването на Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) за срива на 
стойността на ценните книжа, обезпечени с жилищни ипотеки, обезпечените дългови 
задължения и другите подобни активи. Агенциите за кредитен рейтинг (АКР) участваха 
в безотговорното създаване на тези токсични активи, които струваха на развитите 
страни стотици милиарди долари. Инвестиционните банки носят вина за това, че 
подпомагаха и подбуждаха АКР, докато повечето банки не успяха да разберат 
рисковете, свързани с притежаването на тези ценни книжа. Както посочва групата 
„de Larosière“: „Жизненоважно е тези регулаторни промени (т.е. отнасящи се до АКР) 
да бъдат придружени от засилени надлежни проверки и преценка от страна на 
инвеститорите, както и от по-добър надзор“. ЕИСК приветства тази препоръка в своето 
становище относно АКР и сега приветства предложената директива, тъй като с нея от 
банките и надзорниците ще се изисква да действат в съответствие с препоръката. 

 
1.12 В точка 4 от Приложение I към директивата се очертава нов и обширен набор от 

изисквания за оповестяване. ЕИСК подкрепя тези изисквания. Ако ги имаше преди 
кризата, голяма част от проблемите можеха да бъдат избегнати. ЕИСК приветства и 
акцента върху ликвидността и събитийния риск в Приложение II. Без технически 
анализ на разпоредбите, ЕИСК получи уверение от Комисията, че пазарната ликвидна 
криза, която беше в основата на кризата в банковия сектор, ще бъде избегната чрез тези 
мерки. 

 
1.13 ЕИСК разбира, че намерението е въпросите на ликвидността на равнището на фирмата 

да бъдат разгледани от следващата директива за капиталовите изисквания (ДКИ4). 
След кризата това е основно изискване. 

 
1.14 ЕИСК отбелязва, че въпреки че в проекта за директива липсва решение на въпроса със 

задбалансовите ДСИЦ, той всъщност е разгледан в директивата 2009/83/ЕО на 
Комисията от юли 2009 г. В член 95 на ДКИ вече се определя, че банката трябва да 
калкулира капиталовите изисквания за активите, които инициира, освен ако не се 
получава „значителен трансфер на риск“. В директивата от юли се прави по-строго 
тълкуване на тази разпоредба в две важни насоки. Ако това изясняване беше направено 
преди кризата, щеше значително да се намали приносът на ДСИЦ за кризата. 

 
1.15 ЕИСК изразява тревога, че неправилното кредитиране на клиенти имаше важна роля за 

избухването на кризата. Този проблем изглежда се решава чрез съобщението относно 
„Пакети инвестиционни продукти на дребно“3, в смисъл, че с него се прави опит да се 
регулират условията на продажба, по-специално контролът върху конфликтите на 
интереси, възникващи в този процес. Това представлява надграждане на условията, 
наложени с Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти. 

                                                      
2

  ОВ С 277, 17.11.2009 г., стр. 117. 

3
  СOM (2009) 204 окончателен. 
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1.16 Оповестяването е ключът към възстановяването на финансовите пазари. 
ЕИСК изразява задоволство от това, че обхватът на предложените оповестявания и 
достъпът на акционерите до тях е достатъчен те да получат информацията, която им е 
необходима, за да работят с определена институция. Изискваните по смисъла на 
предложената директива оповестявания следва да се разбират в контекста на член 147 
от Директива 2006/48/ЕО, който задължава кредитните институции да публикуват 
изискваните оповестявания. 

 

1.17 През ноември 2009 г. ръководителите на HSBC и Standard Chartered Bank изразиха 
загриженост, че предлаганите от регулаторите капиталови изисквания са твърде високи 
и вредни и биха имали възпиращ ефект върху възстановяването и развитието. Това 
може би е очаквана реакция от банкери, но тези банкери не са обикновени. 
Получаването на правителствена подкрепа също не е нещо обичайно. На практика в 
разработването на схемата на Обединеното кралство за подкрепа за банките участваха 
служители на ръководни позиции в Standard Chartered. ЕИСК призовава Комисията да 
гарантира, че при наличие на необходимите финансов и правен анализ и подходящи 
механизми за контрол предложените капиталови изисквания ще бъдат пропорционални 
на риска. 

 

1.18 ЕИСК смята, че Комисията би трябвало да анализира въздействието на обхвата на 
проекта за директива, който сега се обсъжда, въз основа не само на капитала на 
банките, но и на икономическия растеж, създаването на работни места и 
възстановяването като цяло. 

 

2. Въведение 
 

2.1 Едно кратко описание на кризата в банковата система би поставило директивата в 
перспектива. Аспектите на кризата са описани по-подробно в доклада на лорд Turner, 
председател на Агенцията по финансови услуги на Обединеното кралство (FSA)4. 

 

2.2 Банкирането на дребно включва отпускането на дългосрочни заеми въз основа на 
краткосрочни депозити. Това се нарича падежна трансформация и е рисковано. Ако 
всички вложители решат да изтеглят парите си, банката ще остане без достатъчно 
ликвидни активи. Също така, ако кредитополучателите са неспособни да обслужват 
задълженията си, би се намалил капиталът на банката, като тя рискува да изпадне в 
неплатежоспособност. За да се предпазят от това, банките за банкиране на дребно 
поддържат резерви от ликвидни активи в баланса си и сключват споразумения за 
подкрепа с други банки, като централната банка може да бъде кредитор от последна 
инстанция. Размерът на капитала, който банката трябва да поддържа според 
задълженията си, за да се предпазва от възможността кредитополучателите да се 
окажат неспособни да обслужват задълженията си, се определя от банковите 
регулации. 

 
                                                      
4

  Докладът „Търнър“, Агенция по финансовите услуги на Обединеното кралство, март 2009 г. 
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2.3 Банките търгуват и за собствена сметка. За тази цел те също поддържат капитал. 
По традиция размерът на тези капиталови резерви беше скромен, предвид очакването 
потенциалните загуби от търговските портфейли да бъдат ниски, тъй като търгуваните 
активи се смятаха за лесно продаваеми. Размерът на капитала в подкрепа на търговския 
портфейл се изчисляваше по методологията за стойност под риск (VaR). Освен това 
банките създаваха задбалансови дружества със специална инвестиционна цел (ДСИЦ). 
Това бяха силно кредитирани и потенциално рискови предприятия, но регулаторите ги 
разглеждаха като независими дружества поради факта, че не бяха включени в баланса. 
Когато избухна кризата, обаче, голям брой ДСИЦ бяха върнати в балансите на банките, 
за да се запази тяхната репутация, въпреки че преди това за тях не бяха заделени 
капиталови резерви срещу тази възможност. 

 
2.4 За развитието на банковата криза роля имаха и властите. Регулаторите одобряваха 

държания от банките капитал. Паричните органи, с изключение на ЕЦБ, задържаха 
лихвените проценти твърде ниски за твърде дълъг период от време. Дори и в 
еврозоната лихвените проценти бяха твърде ниски за някои икономики. В политически 
план правителството на САЩ принуждаваше банките да отпускат неразумни ипотечни 
заеми на неблагонадеждни клиенти. В западния свят спаднаха процентите на 
спестяванията, като оставиха ръстът на заеми да се финансира от Азия. Тези фактори 
насърчаваха рисковото банкиране. 

 
2.5 Банките отпускаха рискови ипотечни заеми, след което ги включваха в пакети и ги 

продаваха. Тази дейност се разпространи извън границите на САЩ. С помощта на 
агенциите за кредитен рейтинг тези пакети биваха разделяни на траншове с различен 
кредитен рейтинг, като по много от тях лихвите бяха много по-високи в сравнение с 
безрисковите траншове. Съществуващите траншове дълг се пакетираха отново чрез 
пресекюритизация, така че базисните ценни книжа ставаха непроследими. В крайна 
сметка кашата от ценни книжа по кредити, получили различни буквени означения за 
рейтинг, се превръщаше в основен елемент на търговския портфейл за търговия за 
собствена сметка и на търговията с книжата на ДСИЦ. Огромният риск, произтичащ от 
тази концентрация, остана незабелязан. 

 
2.6 Създаването и разпространението на ценни книжа по кредити придоби размерите на 

приливна вълна. Както посочи лорд Turner, обхватът и мащабите на транзакциите в 
хазартния тип икономика надхвърляха мащабите на икономическата дейност в 
реалната икономика. За да постигнат още по-бърз растеж, банките престанаха да 
разчитат на депозити и започнаха да финансират кредитите си чрез краткосрочни заеми 
от паричните пазари на едро. Това беше неконтролируема падежна трансформация. 
След това Федералният резерв на САЩ започна да вдига лихвените проценти и 
казиното затвори врати. 
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2.7 Притежателите на рискови ипотеки започнаха да спират да обслужват плащанията си. 
Агенциите за кредитен рейтинг започнаха масово да свалят рейтингите на ценните 
книжа по кредити. Банките във всички страни се опитваха да продадат тези активи и 
това доведе до срив на системата. Цените паднаха рязко. Ликвидността от търговска 
реализация изчезна. Банките не знаеха какво е състоянието на останалите банки, 
поради което доверието се изпари и междубанковата търговия на пазарите на едро 
замря. Липсата на ликвидност доведе до проблеми за всички видове банки. 
Lehman's беше оставена да фалира, докато много други банки в САЩ и в други страни 
се нуждаеха от огромна подкрепа от правителствата, за да оцелеят. 

 
2.8 Схемите за възнагражденията засилваха поемането на рискове от кредитните 

институции. На всички равнища стимулите подтикваха към акцентиране върху 
краткосрочната печалба, независимо от дългосрочните рискове. Спиралата на 
междубанковата търговия създаде изкуствена икономика, откъсната от реалната 
икономика, в която възнагражденията също нямаха никаква връзка с нормите в реалния 
свят. Качеството на кредитните портфейли се влоши драстично. Търговците и 
останалите играчи също бяха обект на подобен краткосрочен натиск. В някои случаи 
дори служителите, работещи с клиенти на дребно, получаваха големи стимули да 
предоставят кредитни карти и ипотечни заеми на клиенти със съмнителна 
благонадеждност. 

 
2.9 Регулаторните реформи следва да се основават на извлечените поуки. Количеството и 

качеството на банковия капитал следва да бъде подобрено драстично. Капиталът, 
държан срещу търговския портфейл, трябва да бъде увеличен значително, а формулата 
VAR – да бъде преразгледана. Изчисляването на капитала следва да стане 
антициклично. Оценката на риска следва да бъде по-предпазлива. Произтичащите от 
падежната трансформация рискове за ликвидността следва да бъдат преразгледани, тъй 
като по време на кризата получаването на ликвидност чрез търговска реализация и чрез 
пазарите на едро претърпяха неуспех. 

 
2.10 Регулаторните реформи няма да бъдат достатъчни. Изключително важни са пазарните 

механизми и по-голямото участие на акционерите. Липсата на прозрачност е основният 
проблем. Истинското естество на банковите заеми, активи, резерви и профили на риска 
трябва да бъде публично. Подобна прозрачност би дала също така възможност на 
заемодателите, заемополучателите, акционерите, директорите и аналитиците да 
действат правилно на пазара. 

 
2.11 Провалът на правителствата - политически, паричен и регулаторен – следва да бъде 

коригиран, така че банкерите да се върнат към разумното банкиране и да изискват 
разумно поведение от клиентите си. В някои държави-членки клиентите на дребно се 
нуждаят от защита от неразумното кредитиране от страна на кредитните институции. 
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2.12 Корпоративното управление трябва да се подобри. Трябва изцяло да се преосмислят 
управлението на риска и общият надзор. По отношение на възнагражденията има 
необходимост от по-голям времеви хоризонт. Те трябва да засилват, а не да отслабват 
управлението на риска и следва да съответстват на дългосрочните интереси на 
акционерите и заинтересованите страни. Възнагражденията на всички служители, 
чиито професионални дейности могат да окажат материално въздействие върху 
профила на риска на дадена банка, следва да се определят в контекста на този профил. 

 
2.13 Банковата криза изведе на преден план проблема за съчетаването на банки за банкиране 

на дребно и инвестиционни банки в една институция, за която може да се прецени, че е 
твърде голяма, за да бъде оставена да фалира. В много отношения това съчетаване е 
разумно, тъй като с много от дейностите на инвестиционните банки се осигуряват 
кредитите, необходими на клиентите на дребно и корпоративните клиенти. Основният 
въпрос е в имплицитната, а често и експлицитна необходима гаранция, че държавата се 
грижи за хората, които правят депозити на дребно. Това създава морален риск за 
инвестиционното банкиране и може да насърчи поемането на прекомерни рискове. 
След срива през 1929 г. САЩ приемат Закона на Glass-Steagall, с който се налага 
институционалното разделяне на банките на инвестиционни и за банкиране на дребно. 
Законът е отменен през 1999 г. поради степента, в която дейностите на двата вида 
банки бяха започнали да се застъпват. Ако двете дейности не бъдат разделени, 
например чрез един нов закон като този на Glass-Steagall, тогава би било изключително 
важно режимът за капиталовите изисквания да бъде достатъчно строг, за да се 
предотврати довеждането на банката за банкиране на дребно до фалит от 
инвестиционната банка. 

 
3. Основно съдържание на директивата на Комисията 
 

Промените в текста на директивата, добавени след срещата в Pittsburgh и отнасящи се 
до гледната точка на ЕИСК, са посочени в курсив. 

 
3.1 Прекомерното и неразумно поемане на рискове в банковия сектор доведе до фалит на 

отделни финансови институции и до системни проблеми в държавите-членки и в 
световен мащаб е налице консенсус сред надзорните и регулаторните органи, 
включително Г-20 и Комитета на европейските банкови надзорници, че неподходящите 
структури за възнаграждения са един от факторите, които допринесоха за това. В този 
контекст международно признатите и приети принципи и стандарти, създадени от 
Съвета за финансова стабилност, имат особено значение. 

 
3.2 За да се преодолее потенциалното отрицателно въздействие на неподходящите 

структури за възнаграждения, кредитните институции и инвестиционните дружества 
следва изрично да бъдат задължени да създават и поддържат политики и практики по 
отношение на възнагражденията, съответстващи на ефективно управление на риска. 
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3.3 Важно е новото задължение относно политиките и практиките по отношение на 
възнагражденията да се прилага последователно. Затова е уместно да се конкретизират 
основните принципи, с които да се гарантира, че структурата на възнагражденията не 
поощрява прекаленото поемане на риск и е съобразена със склонността за поемане на 
риск, ценностната система и дългосрочните интереси на институцията. 

 
3.4 Част от основните принципи включват: 

• политиката за възнагражденията съответства и насърчава надеждното и ефективно 
управление на риска и не поощрява поемането на риск, който надвишава нивото на 
допустимия риск за кредитната институция; 

• политиката за възнагражденията отговаря на бизнес стратегията, целите, 
ценностната система и дългосрочните интереси на кредитната институция; 

• оценката на резултатите се прави в многогодишна рамка, за да се гарантира, че е 
основана на дългосрочните резултати и че действителното заплащане на 
обвързаното с резултатите възнаграждение е разпределено за период, за който е 
отчетен бизнес цикълът на фирмата и нейните бизнес рискове; 

• заплащания, свързани с преждевременно прекратяване на договор, отразяват 
постигнатите с течение на времето резултати и са определени по такъв начин, че да 
не се поощрява неуспехът; 

• гарантирано променливо възнаграждение се осигурява по изключение и то само в 
контекста на наемането на нови служители и се ограничава до първата година на 
заетост; 

• най-малко 50% от променливото възнаграждение се изплащат под формата на 
акции или подходящи непарични инструменти, които са обект на подходяща 
политика на задържане; 

• изплащането на по-голямата част от значителен по размер бонус се отлага за 
подходящ период и е свързано с бъдещите резултати от дейността на дружеството. 
Изплащането на най-малко 40% и най-малко 60% за ръководния старши персонал 
се отлага за период не по-малък от 3 години, като правата възникват 
пропорционално; 

• променливото възнаграждение, включително отложената част от него, се 
изплаща или поражда права единствено ако е устойчиво спрямо финансовото 
положение на институцията. 

 
3.5 От големите кредитни институции и инвестиционни дружества се изисква да създадат 

Комитети по възнагражденията. Кои са „големите“ CIIF се определя въз основа на 
техния размер, вътрешната организация и естество, обхвата и сложността на 
дейностите им. 
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3.6 Компетентните органи следва да имат също правомощията да налагат финансови или 
нефинансови мерки или наказания за неспазване на задължението за наличие на 
политики за възнаграждения, съответстващи на разумното и ефективно управление на 
риска. Тези мерки и наказания следва да бъдат ефективни, пропорционални и с 
възпиращ ефект. 

 
3.7 С цел да се насърчи уеднаквяването на надзорните практики при оценяване на 

политиките и практиките за определяне на възнагражденията, Комитетът на 
европейските институции за банков надзор следва да изработи насоки за разумни 
политики на възнаграждения в банковия сектор. 

 
3.8 Тъй като неподходящите политики за възнаграждения и схеми за стимулиране могат да 

увеличат в недопустими размери риска, на който са изложени кредитните институции и 
инвестиционните дружества, е уместно при необходимост компетентните органи да 
налагат качествени или количествени мерки на съответните субекти. Качествените 
мерки включват изискването кредитните институции и инвестиционните дружества да 
намалят присъщия на дейностите им риск, включително структурите за 
възнаграждения. Количествените мерки включват изискване за набиране на 
допълнителен собствен капитал. 

 
3.9 С цел да се гарантира адекватна пазарна прозрачност по отношение на техните 

структури на възнаграждение и на свързания с това риск, кредитните институции и 
инвестиционните дружества следва да оповестяват информация относно своите 
политики и практики за определяне на възнагражденията за тези категории персонал, 
чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху техния кредитен 
профил. 

 
3.10 Следва да има отделно капиталово третиране на секюритизациите, в които са 

пакетирани други секюритизации и които са изложени на по-висок кредитен риск в 
сравнение с обикновените секюритизации, с цел възпиране на кредитните институции и 
инвестиционните дружества от инвестиции в особено сложни и рискови 
секюритизации. 

 
3.11 При пресекюритизацията среднорискови секюритизирани експозиции се пакетират 

повторно в нови ценни книжа. Агенциите за кредитен рейтинг и участниците на пазара 
ги считат по принцип за нискорискови. Имайки предвид обаче тяхната сложност и 
чувствителност по отношение на взаимосвързани загуби, тези пресекюритизации 
предполагат по-високи рискове в сравнение с директната секюритизация. Затова в 
настоящото предложение са включени отделен набор от капиталови изисквания, които 
са по-високи, отколкото за директно секюритизирани позиции със същия рейтинг. 

 



- 11 - 

INT/504 - CESE 98/2010 - 2009/0099 (COD)   EN – ND/AS/FM-TD/FM/ld .../... 

3.12 Имайки предвид досегашните слаби резултати, стандартите за вътрешните модели за 
изчисляване на капиталовите изисквания по отношение на пазарния риск следва да 
станат по-строги. По-специално, отчитането чрез тях на риска следва да се извършва по 
отношение на кредитните рискове в търговския портфейл. Освен това, капиталовите 
изисквания следва да включват елемент, който отговаря на условията на стрес, за да се 
засилят капиталовите изисквания с оглед на влошаващите се пазарни условия и за да се 
намали възможността за проциклично развитие. 

 
3.13 Без да се засягат оповестяванията, изисквани изрично от настоящата директива, целта 

на изискванията за оповестяване следва да бъде да се предостави на участниците на 
пазара вярна и задълбочена информация относно рисковия профил на отделните 
институции. Поради това от институциите следва да се изисква да оповестяват 
допълнителна информация, която не е изрично описана в настоящата директива, ако 
това е необходимо за постигане на тази цел. 

 
3.14 В областта на секюритизацията следва значително да се повишат изискванията за 

оповестявания от страна на институциите. Те следва по-специално да отчитат 
рисковете на секюритизираните позиции в търговския портфейл. 

 
Брюксел, 20 януари 2010 г. 
 
 
 

_____________ 
 


