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На 7 октомври Европейският парламент и на 13 октомври 2010 г. Съветът решиха, 
в съответствие с член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), да 
се консултират с Европейския икономически и социален комитет относно: 
 

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение“ 
COM(2010) 482 окончателен – 2010/0251 (COD). 

 
На 20 октомври 2010 г. Бюрото на Европейския икономически и социален комитет възложи на 
специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“ да подготви работата на 
Комитета по този въпрос. 
 
Предвид неотложното естество на работата, на 468-ата си пленарна сесия, проведена на 
19 и 20 януари 2011 г. (заседание от 20 януари), Европейският икономически и социален 
комитет реши да определи г-н Morgan за главен докладчик и прие настоящото становище с 
200 гласа „за“, 4 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се“. 
 
 

* 
 

*          * 
 
 
1. Заключения и препоръки 

 
1.1 Късите продажби на акции във финансовите институции бяха забранени в 

Обединеното кралство и в други страни в отговор на срива на пазара след фалита на 
Lehman. В отговор на кризата с гръцкия държавен дълг властите в Германия забраниха 
късите продажби на акции на определени германски финансови институции, на 
държавен дълг на страните от еврозоната и на непокрити позиции в този дълг. 
В този регламент, като част от преразглеждането на регулирането и надзора на 
финансите, Комисията предлага една единствена рамка под егидата на 
Европейския орган за ценни книжа и пазари за управление на късите продажби и 
суаповете за кредитно неизпълнение в целия ЕС. ЕИСК приветства тази инициатива, 
която би премахнала противоречащите си режими и би внесла яснота в тази област на 
финансовите пазари. 
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1.2 ЕИСК счита, че като цяло резултатите биха били оптимални, ако на пазарите бъде 
позволено да работят свободно в рамките на стабилна регулаторна рамка. 
ЕИСК подчертава значението на егидата на Европейския орган за ценни книжа и 
пазари (ЕОЦКП). С оглед на обстоятелства, които ЕОЦКП прецени като 
неблагоприятни, ЕОЦКП може: 

 
- да забрани всякаква търговия от физически или юридически лица или да ограничи 

стойността на тази търговия; 
- да забрани извършването на къси продажби от физически или юридически лица или 

да наложи условия за такива продажби; 
- да забрани транзакциите със суапове за кредитно неизпълнение на държавен дълг; 
- да ограничи стойността на суаповете за кредитно неизпълнение на държавен дълг; и 
- да изиска публично оповестяване на късите продажби. 

 
1.3 Като цяло ЕИСК очаква тези правомощия да се упражняват първоначално от 

компетентните органи в държавите-членки. Съгласуването на реакциите на 
държавите-членки от ЕОЦКП отговаря на съществуваща нужда и ще бъде 
изключително полезно. ЕИСК очаква ЕОЦКП да се намесва пряко по изключение, 
както е предвидено в член 24 от регламента. 

 
1.4 ЕИСК приветства предложението за регулаторна рамка, която ще предостави на 

компетентните органи правомощия да изискват по-голяма прозрачност на 
инструментите, обхванати от регламента. В ежедневието полза от това ще имат 
регулаторните органи, инвеститорите и пазарите. В случай на обмисляне на бъдеща 
намеса можем да очакваме, че регулаторните органи ще бъдат по-добре информирани 
отколкото бяха досега. 

 
1.5 ЕИСК приветства предложението за формализиране в рамките на хармонизирана рамка 

на правомощията за налагане на временни ограничения върху късите продажби, когато 
стабилността на пазара е застрашена. ЕИСК отбелязва, че все още предстои да бъдат 
определени обективни измерители за нестабилност на пазара. Настоящият праг за 
„значителен спад на цената“ от 10% би могъл да бъде твърде нисък за някои 
инструменти. 

 
1.6 При условията, посочени в параграф 1.5 по-горе, ЕИСК счита, че пълната забрана на 

непокритите суапове за кредитно неизпълнение при всякакви обстоятелства е 
необоснована. 

 
1.7 ЕИСК счита, че предложеният режим на сетълмент за непокрити къси продажби би 

могъл да бъде по-ефективен, ако имаше гъвкавост за покриване на къси позиции поне в 
рамките на деня. Значително по-гъвкавият модел на САЩ следва да осигури 
необходимите гаранции без да поставя операторите на пазара в неизгодна позиция. 
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1.8 ЕИСК подкрепя предложението за двустепенен режим на оповестяване за акции, първо 
непублично, а след това – публично. По този начин както регулаторните органи, така и 
пазарите ще получават подходяща информация. 

 
1.9 ЕИСК изразява съмнение по отношение на разпоредбата за означаване на къси 

поръчки. Тя е доста усложнена, ползите от нея са под въпрос и тя ще бъде тежест за 
всички места за търговия в ЕС. Останалите мерки за прозрачност изглеждат напълно 
подходящи за предаване на контрола върху пазарите на ЕОЦКП и компетентните 
органи. 

 
1.10 От момента, в който избухна кризата с държавните дългови инструменти, свързаните с 

тях суапове за кредитно неизпълнение пораждат голяма тревога в еврозоната. 
ЕИСК е изключително загрижен за икономическите и социалните измерения на тази 
криза. Комитетът смята, че търговията с непокрити суапове за кредитно неизпълнение 
доведе до разрастване на кризата и затова приветства предложението за регламент. 
Той изразява съгласие с позицията на Комисията, намерила израз в 
съображения 16 и 17 от Обяснителния меморандум на регламента: „смята се, че 
понякога непокритите къси продажби на акции и държавни дългови инструменти водят 
до повишаване на риска от неизпълнение на сетълмента и нестабилност. С мерките, 
отнасящи се до държавни дългови инструменти и свързани с тях суапове за кредитно 
неизпълнение и предвиждащи по-висока прозрачност и ограничения за непокритите 
къси продажби, следва да се наложат изисквания, които са пропорционални и 
същевременно избягват отрицателното въздействие върху ликвидността на пазарите на 
държавни облигации и пазарите за обратно изкупуване на държавни облигации“. 

 
1.11 Като цяло Комитетът приветства регулаторната роля на ЕОЦКП, така както е 

определена в регламента. Прекомерната намеса би могла да дестабилизира пазарите. 
ЕИСК приветства разпоредбите за прозрачност на пазара и очаква те да бъдат много 
полезни. Комитетът приветства повечето технически разпоредби, с изключение на 
изразените по-горе притеснения. 
 

1.12 Като се имат предвид щетите, които може да нанесе на всички граждани един 
неконтролиран държавен дълг, ЕИСК очаква ЕС да се превърне в глобален лидер в 
бъдещото управление на държавния дълг. 
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2. Въведение 
 

Къси продажби 
 

2.1 С термина „къси продажби“ се означава продажбата на акции, които не са собственост 
на продавача, а са взети назаем. Институциите, които предоставят акции назаем, 
начисляват такса, чрез която осигуряват допълнителен доход за своите фондове. 
Лицето, заело акциите ги продава, очаквайки цената да падне, така че след време 
акциите да могат да бъдат изкупени обратно на по-ниска цена, след което да бъдат 
върнати на заемодателя с печалба за заемополучателя. Късите продажби очевидно са 
рискови. Заемането на акциите може да бъде договорено преди продажбата 
(покрита къса продажба) или след продажбата („гола“ или „непокрита къса продажба“). 

 
2.2 Късите продажби могат да се използват по различни причини. Поради факта, че както 

цените на отделните акции, така и пазарът като цяло могат да се повишават или да 
спадат, един портфейл от акции, създаден за използване на покачването на пазара 
(дълга позиция) е уязвим за загуба на стойност при спад на пазара. Такъв „дълъг“ 
портфейл може да бъде защитен чрез „къс“ елемент. Въпреки че много институции 
заемат само дълги позиции, то някои могат да заемат само къси позиции. 
Спорен въпрос е кой портфейл е най-спекулативен – дългият, при който се залага на 
възхода на пазара, или късият, при който се залага на спад на цените. 

 
2.3 Късите продажби се използват от най-различни участници на пазара, включително 

традиционни институции за управление на средства като пенсионни фондове и 
застрахователни компании, инвестиционни банки, хедж фондове и маркет-мейкъри. 
Индивидуалните инвеститори могат да използват къси продажби и като част от своята 
инвестиционна стратегия. Късите продажби се считат за легитимна инвестиционна 
техника при нормални пазарни условия. 

 
2.4 Както Комисията правилно посочва, късите продажби са утвърдена и обичайна 

практика на повечето финансови пазари и не бива да се бъркат с пазарните 
злоупотреби, за които в ЕС има отделна нормативна уредба. Късите продажби имат 
по-скоро положително въздействие върху финансовите пазари, включително 
значително подобряване на определянето на цените и по-малък риск от балони, както и 
по-голяма пазарна ликвидност. 

 
2.5 През септември 2008 г., няколко дни след фалита на Lehman, Обединеното кралство 

забрани късите продажби на акции в публично котирани финансови предприятия 
Много други страни, включително САЩ, наложиха подобни ограничения, но за 
различни периоди от време. Новият регламент на ЕС ще избегне повторения на тези 
хаотични мерки. 
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2.6 Токсичността на дериватите по рискови ипотечни кредити, вирусният характер на рака 
и огромният мащаб на срива принудиха регулаторните органи да предприемат 
действия, въпреки че въздействието им върху протичането на кризата е спорно. 
Трудно е да си представим подобно събитие в бъдеще, но във всички случаи вече 
съществува рамка за системна реакция от страна на надзорните и регулаторните 
органи. 

 
Суапове за кредитно неизпълнение 

 
2.7 Суаповете за кредитно неизпълнение (CDS) са договори за деривати, обвързани с 

базисен дългов инструмент като корпоративни облигации или държавни облигации. 
Те се използват като застраховка срещу неизпълнение по този дълг. Купувачът на 
защитата заплаща на продавача премията – „спред“ - на тримесечие. Спредът по 
суаповете за кредитно неизпълнение е сумата, която се заплаща за тяхното 
поддържане; спредът се увеличава според предполагаемия риск от неизпълнение по 
базисния дълг. 

 
2.8 В случай на неизпълнение по дълга продавачът на защитата изплаща на купувача 

номиналната стойност на облигацията в замяна на физическото предаване на 
облигацията. Неизпълнението може да включва неплащане, преструктуриране и фалит. 
Повечето суапове за кредитно неизпълнение са на стойност 10-20 милиона долара и 
имат падеж между една и десет години. Суапът за кредитно неизпълнение наподобява 
застраховка на кредит, въпреки че суаповете за кредитно неизпълнение не са обект на 
разпоредбите в областта на застраховането. 

 
2.9 Инвеститорите могат също така да купуват и продават защита без да притежават част 

от застрахования дълг. Тези „непокрити суапове за кредитно неизпълнение“ дават 
възможност на търговците да спекулират с дълговите емисии и с кредитоспособността 
на емитента. Така например, ако някой доставчик на General Motors (GM) има 
опасения, че GM може да изпадне в неплатежоспособност, той би могъл да си осигури 
защита чрез непокрит суап за кредитно неизпълнение върху облигациите на GM. 
Аналогично, инвеститорите в държавен дълг могат да използват суапове за кредитно 
неизпълнение, за да създават синтетични дълги и къси позиции в избраните облигации, 
което в някои случаи може да бъде по-добрият начин за създаване на портфейл. 

 
2.10 Важно е да се избягва объркване между непокрити суапове за кредитно неизпълнение и 

непокрити къси продажби на акции и дялове. Във втория случай взетите назаем акции 
се продават. Това може да създаде проблеми. При непокритите суапове за кредитно 
неизпълнение няма продажба. Желаещ купувач купува опция върху облигация от 
желаещ продавач. Както на всеки пазар, и в този случай цената се договаря. 
Коя от страните печели се определя от резултатите на базисната облигация. 
Непокритите суапове за кредитно неизпълнение представляват най-голямата част от 
света на суаповете за кредитно неизпълнение. 
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2.11 През май 2010 г. Германия обяви забрана за непокрити суапове за кредитно 

неизпълнение, отнасящи се до страни от еврозоната, както и за непокрити къси 
продажби на държавни дългови инструменти от еврозоната и на акции на някои 
германски финансови институции. За да оправдае тази мярка, регулаторът се позова на 
„извънредната нестабилност на дълговите ценни книжа“. Тази мярка свари 
държавите-членки неподготвени и разстрои пазарите. Както и в случаите с къси 
продажби на акции, новите регулаторни правомощия и разпоредби в ЕС ще 
предотвратят повторение на подобни неочаквани едностранни мерки в бъдеще. 

 
2.12 Въпреки че акцентът върху суаповете за кредитно неизпълнение е оправдан, все още 

съществува опасност това да е опит за справяне със симптомите, а не с причината. 
Причината е неразрешената политическа и икономическа дилема, при която един 
паричен съюз е изправен пред криза с дълга. Дилемата причинява икономическа 
несигурност. Заемодателите трябва да покрият поетите рискове. Опортюнистите се 
опитват да извлекат печалба от несигурността. Трудно е да се разграничат едните от 
другите. Банкерите може и да реализират печалби, но правителствата на страните от 
еврозоната им предоставят множество възможности за това. 

 
2.13 В светлината на гореизложеното и като се имат предвид щетите, които може да нанесе 

на всички граждани един неконтролиран държавен дълг, ЕИСК очаква ЕС да се 
превърне в глобален лидер в бъдещото управление на държавния дълг. 

 
3. Основно съдържание на регламента 
 
3.1 Предмет на предложението са акции и производни инструменти от акции, 

държавни ценни книжа и инструменти, производни от тях, и суапове за кредитно 
неизпълнение от страна на държавни емитенти. 

 
3.2 Предложението въвежда изискване за прозрачност по отношение на физически и 

юридически лица (по-нататък лица) със значителни нетни къси позиции по акции на 
емитенти от ЕС или държавни дългови инструменти на емитенти от ЕС, или със 
значителни позиции в CDS по дългови инструменти на емитенти от ЕС. 

 
3.3 По отношение на акциите се предлага двустепенен модел на прозрачност: 

по-нисък праг, над който позицията се оповестява частно на регулатора, и по-висок 
праг, над който позицията се оповестява публично на пазара. 

 
3.4 Предлаганият по-нисък праг е 0,2% от стойността на емитирания акционерен капитал. 

Горният праг е 0,5%. 
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3.5 За дълговите инструменти на емитенти от ЕС се изисква непублично оповестяване на 
значителни: 

 
- нетни къси позиции в държавен дълг; 
- непокрити позиции в CDS, отнасящи се до държавен дълг. 
 

3.6 Уведомяване се изисква и когато късите позиции се заемат чрез сделки на нерегулиран 
пазар (ОТС) или посредством производни инструменти като опции, фючърси и т.н. 

 
3.7 Изисква се също така късите продажби на всяко място за търговия да се маркират, 

с оглед това място да публикува ежедневно информация за обема на извършваните в 
него къси продажби. 

 
3.8 Лицата, извършващи къси продажби на акции или държавни дългови инструменти, 

са длъжни, в момента на продажбата, да са взели назаем инструментите, 
да са сключили споразумение за вземането им назаем или по други начини да са 
осигурили вземането на ценната книга назаем, така че сетълментът да може да бъде 
извършен в изисквания срок. 

 
3.9 Когато лицето, извършващо къса продажба, не е в състояние своевременно да предаде 

акциите за сетълмент, мястото за търговия придобива акциите, за да извърши 
продажбата, след което си възстановява разходите от продавача. Лицето, извършващо 
къса продажба, заплаща такса за всеки ден до сетълмента на продажбата. 

 
3.10 Сроковете за сетълмент са различни в отделните юрисдикции. По принцип сетълментът 

е въпрос, който остава да бъде решен. 
 
3.11 При извънредни обстоятелства може да се наложи забрана или ограничение на 

дейности по къси продажби, които при нормални условия са легитимни или 
нискорискови. В тези случаи компетентните органи следва да разполагат с временни 
правомощия, които им позволяват да въвеждат допълнителни изисквания за 
прозрачност или да налагат ограничения на пазара. 

 
3.12 Поради последствията на тези мерки за целия ЕС, на ЕОЦКП ще бъдат възложени 

две основни роли: координиране на интервенциите между държавите-членки и 
валидиране на ограниченията, налагани от всяка отделна държава-членка, особено по 
отношение на продължителността на всяко ограничение. 

 
3.13 Когато определена ситуация има трансгранични последствия и ЕОЦКП прецени, 

че мерките, взети от компетентния орган, са неадекватни, самият ЕОЦКП може да 
наложи свои интервенционни мерки, които имат върховенство над действията на 
компетентните органи. 
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3.14 На Комисията се предоставят правомощия за определяне на допълнителни критерии и 
фактори, които следва да бъдат отчитани от ЕОЦКП и компетентните органи при 
преценката относно наличието на неблагоприятни събития или тенденции, които 
създават сериозна заплаха за финансовата стабилност или доверието в пазарите. 

 
3.15 Компетентните органи получават правомощия да налагат много кратковременна 

забрана за къси продажби на инструменти или по друг начин да ограничават 
определени транзакции, за да предотвратяват стихийни спадове на цените. 
Този „прекъсвач” се задейства от обективни критерии. 

 
3.16 Предложението предоставя на компетентните органи всички необходими правомощия 

за принудително изпълнение на правилата. Предложението изисква от държавите-
членки да установят правила относно административни мерки, санкции и имуществени 
мерки, необходими за прилагането и принудителното изпълнение на правилата. 

 
Брюксел, 20 януари 2011 г. 
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