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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по икономически и 

парични въпроси да вземе предвид следните изменения: 

Изменение   1 

Предложение за регламент 

Съображение -1 (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) Ясното правно основание за 

създаване на единния механизъм за 

преструктуриране и на европейската 

схема за застраховане на депозитите 

означава, че следва да се използва 

правната рамка на Съюза, без да е 

необходимо да се използват 

междуправителствени споразумения. 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) За да се осигури симетрия при 

функционирането на ЕНМ и ЕМП, 

ЕСЗД следва да се прилага по 

отношение на участващите държави 

членки. ЕСЗД не следва да се прилага 

по отношение на банките, установени в 

държави членки, които не участват в 

ЕНМ. След като надзорът в определена 

държава членка е извън обхвата на 

ЕНМ, тази държава членка следва да 

носи отговорността за защитата на 

вложителите срещу последиците от 

изпадането в несъстоятелност на дадена 

кредитна институция. 

Новоприсъединилите се към ЕНМ 

държави членки автоматично следва да 

бъдат включени в ЕСЗД. Като крайна 

цел обхватът на ЕСЗД би могъл 

евентуално да се разшири върху целия 

(14) За да се осигури симетрия при 

функционирането на ЕНМ и ЕМП, 

ЕСЗД следва да се прилага по 

отношение на участващите държави 

членки. ЕСЗД не следва да се прилага 

по отношение на банките, установени в 

държави членки, които не участват в 

ЕНМ. След като надзорът в определена 

държава членка е извън обхвата на 

ЕНМ, тази държава членка следва да 

носи отговорността за защитата на 

вложителите срещу последиците от 

изпадането в несъстоятелност на дадена 

кредитна институция. От 

новоприсъединилите се към ЕНМ 

държави членки се изисква автоматично 

да се присъединят към третия стълб 

на банковия съюз. За да се осигури 

обаче плавен преход и да се избегне 

всяка прекомерна тежест върху 
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вътрешен пазар. механизмите за финансиране, 

залегнали в основата на ЕСЗД, е 

подходящо да се установят преходни 

механизми във връзка с финансовото 

участие на държавите, 

присъединяващи се към ЕСЗД след 

влизането в сила на настоящия 

регламент. При определянето на тези 

механизми следва да се вземе предвид 

положението в съответната 

държава членка, като се отчитат 

надлежно икономическият цикъл и 

последните водещи до изплащане 

събития или действия по 

финансиране на преструктурирането, 

както и етапът на ЕСЗД, на който 

тази държава се присъединява.  Като 

крайна цел обхватът на ЕСЗД би могъл 

евентуално да се разшири върху целия 

вътрешен пазар. 

Обосновка 

Важно е да се вземе предвид етапът, на който държавите се присъединяват, за да се 

обмислят преходните мерки, които трябва да се установят във връзка с финансовото 

им участие в ЕСЗД, като се отчитат надлежно такива условия като икономическия 

цикъл и последните водещи до изплащане събития или действия по финансиране на 

преструктурирането. 

 

Изменение   3 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) За да се гарантират 

равнопоставени условия на конкуренция 

на вътрешния пазар като цяло, 

настоящият регламент е съгласуван с 

Директива 2014/49/ЕС. Той допълва 

правилата и принципите, заложени в 

посочената директива, за да се 

гарантира правилното функциониране 

на ЕСЗД и обезпечаването ѝ с 

необходимото финансиране. По този 

начин материалното право относно 

гарантирането на депозитите, което ще 

(15) За да се гарантират 

равнопоставени условия на конкуренция 

на вътрешния пазар като цяло, 

настоящият регламент е съгласуван с 

Директива 2014/49/ЕС. Той допълва 

правилата и принципите, заложени в 

посочената директива, за да се 

гарантира правилното функциониране 

на ЕСЗД и обезпечаването ѝ с 

необходимото финансиране. Основната 

цел на ЕСЗД е да се укрепи 

ефективната рамка за гарантиране 



 

AD\1121911BG.docx 5/21 PE592.152v03-00 

 BG 

се прилага в рамките на ЕСЗД, ще бъде 

в съответствие с правото, прилагано от 

националните СГД или определените 

органи на неучастващите държави 

членки, и ще бъде хармонизирано чрез 

Директива 2014/49/ЕС. 

на депозитите с цел защита на 

вложителите срещу последствията 

от превръщането на депозитите в 

недостъпни. Целта е да се предостави 

еднакво равнище на защита на всички 

вложители в кредитни институции, 

свързани с участващите СГД. По този 

начин материалното право относно 

гарантирането на депозитите, което ще 

се прилага в рамките на ЕСЗД, ще бъде 

в съответствие с правото, прилагано от 

националните СГД или определените 

органи на неучастващите държави 

членки, и ще бъде хармонизирано чрез 

Директива 2014/49/ЕС. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 

Регламент (ЕС) № 806/2014 

Член 4 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a.  Когато между ЕЦБ и държава 

членка, чиято парична единица не е 

еврото, е установено тясното 

сътрудничество в съответствие с 

член 7 от Регламент (ЕС) 

№ 1024/2013, Съветът за 

преструктуриране, съгласувано с тази 

държава членка и до три месеца от 

датата на приемане на решението за 

установяване на тясно 

сътрудничество, определя 

подробните механизми и 

евентуалните приложими условия по 

отношение на прехвърлянето към 

ФЗД на вноски, платени към 

официално признати в съответната 

държава членка СГД от кредитните 

институции, свързани с тези СГД и 

които вноски са натрупани от тези 

СГД от момента на влизане в сила на 

настоящия регламент в 

съответствие с плана за 

финансиране, уреден в член 41й, или 
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на предварително определена част от 

тези вноски.  

 При определянето на подробните 

механизми за изчисляване на сумите, 

подлежащи на прехвърляне, и на 

графика за тяхното прехвърляне, се 

обръща необходимото внимание на 

това да се гарантира плавен преход 

от признатите в съответната 

държава членка СГД към ЕСЗД, като 

също така се отчита и на кой етап 

на ЕСЗД се присъединява държавата 

членка, както и обстоятелства като 

настоящия ѝ икономически цикъл, 

както и последните водещи до 

изплащане събития или действия по 

финансиране на преструктурирането.  

Обосновка 

В случай че се установи тясно сътрудничество между ЕЦБ и държава членка, 

последната ще бъде обвързана с всички стълбове на банковия съюз, включително 

ЕСЗД. За да се гарантира плавен преход от СГД към ЕСЗД, следва да се установи 

постепенен подход, като се вземат под внимание икономическите особености на 

държавата, на нейната система от СГД, както и етапът на ЕСЗД, на който се 

установява тясното сътрудничество. Разпоредбите на настоящия член до голяма 

степен отразяват тези, които са приложими в случай на прекратяване на тясното 

сътрудничество. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова) 

Регламент (ЕС) № 806/2014 

Член 34 – параграф 5 

 

Текст в сила Изменение 

 9a) В член 34 параграф 5 се заменя 

със следното: 

‘5. Съветът за преструктуриране, 

ЕЦБ, националните компетентни органи 

и националните органи за 

преструктуриране могат да изготвят 

меморандуми за разбирателство, 

съдържащи процедура относно обмена 

на информация. Обменът на 

„5. Съветът за преструктуриране, 

ЕЦБ, националните компетентни 

органи, националните органи за 

преструктуриране и националните 

определени органи по смисъла на 

Директива 2014/59/ЕС могат да 

изготвят меморандуми за 
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информация между Съвета за 

преструктуриране, ЕЦБ, националните 

компетентни органи и националните 

органи за преструктуриране не се счита 

за нарушаване на изискванията за 

професионалната тайна.“ 

разбирателство, съдържащи процедура 

относно обмена на информация. 

Обменът на информация между Съвета 

за преструктуриране, ЕЦБ, 

националните компетентни органи, 

националните органи за 

преструктуриране и националните 

определени органи по смисъла на 

Директива 2014/59/ЕС не се счита за 

нарушаване на изискванията за 

професионалната тайна.“ "; 

Обосновка 

Целта на тази разпоредба е да се измени член 34 от Регламент (ЕС) № 806/2014, така 

че към органите, на които изрично е разрешено да изготвят меморандуми за 

разбирателство относно обмена на информация, да бъдат включени националните 

определени органи по смисъла на Директива 2014/49/ЕС, за да се гарантира, че всеки 

такъв обмен на информация има подходящо правно основание и не може да бъде 

считан за нарушение на изискванията за професионална тайна. 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 

Регламент (ЕС) № 806/2014 

Член 41и – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Изключване от предоставеното 

покритие по ЕСЗД 

Процедура за изключване от 

предоставеното покритие по ЕСЗД 

Обосновка 

За да се гарантира правната сигурност, предвид мащаба на въздействието на 

изключването върху банковия сектор в държавите членки, процедурата за изключване 

се нуждае от по-подробно определяне. Това включва оценка на нарушението от 

страна на Комисията и възможността СГД и националните органи да предприемат 

коригиращи действия. Пълно изключване следва да се предприема само ако е 

пропорционално на нарушението и се налага след неизпълнението на междинни 

действия по прилагане в рамките на предварително определени крайни срокове. За по-

малки нарушения може да бъде наложена финансова санкция. 
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Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 

Регламент (ЕС) № 806/2014 

Член 41и – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.  Участваща СГД не се ползва от 

предоставеното покритие по ЕСЗД във 

фазата на презастраховане, 

съзастраховане или пълно 

застраховане, ако Комисията, 

действайки по своя собствена 

инициатива или по искане на Съвета за 

преструктуриране или на участваща 

държава членка, вземе решение и 

съответно информира Съвета за 

преструктуриране, че е изпълнено 

най-малко едно от следните условия 

за изключване: 

1.  Участваща СГД не се ползва от 

предоставеното покритие по ЕСЗД, ако 

Комисията, действайки по своя 

собствена инициатива или по искане на 

Съвета за преструктуриране или на 

участваща държава членка, приведе в 

действие и приключи процедура за 

изключване. Подобна процедура може 

да бъде приведена в действие, ако 

Комисията счете, че е налице поне 

един от следните случаи: 

a)  участващата СГД не е спазила 

задълженията си съгласно настоящия 

регламент или членове 4, 6, 7 или 10 от 

Директива 2014/49/ЕС; 

a)  участващата СГД не е спазила 

задълженията си съгласно настоящия 

регламент или съгласно членове 4, 6, 7 

или 10 от Директива 2014/49/ЕС; 

б)  участващата СГД, съответният 

административен орган по смисъла на 

член 3 от Директива 2014/49/ЕС или 

всеки друг съответен орган на 

съответната държава членка е действал 

във връзка с конкретното искане за 

предоставяне на покритие по ЕСЗД по 

начин, който е в противоречие с 

принципа на лоялно сътрудничество, 

предвиден в член 4, параграф 3 от 

Договора за Европейския съюз. 

б)  участващата СГД, съответният 

административен орган по смисъла на 

член 3 от Директива 2014/49/ЕС или 

всеки друг съответен орган на 

съответната държава членка е действал 

във връзка с конкретното искане за 

предоставяне на покритие по ЕСЗД по 

начин, който е в противоречие с 

принципа на лоялно сътрудничество, 

предвиден в член 4, параграф 3 от 

Договора за Европейския съюз. 

Обосновка 

За да се гарантира правната сигурност, предвид мащаба на въздействието на 

изключването върху банковия сектор в държавите членки, процедурата за изключване 

се нуждае от по-подробно определяне. Това включва оценка на нарушението от 

страна на Комисията и възможността СГД и националните органи да предприемат 

коригиращи действия. Пълно изключване следва да се предприема само ако е 

пропорционално на нарушението и се налага след неизпълнението на междинни 

действия по прилагане в рамките на предварително определени крайни срокове. За по-

малки нарушения може да бъде наложена финансова санкция. 
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Изменение   8 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 

Регламент (ЕС) № 806/2014 

Член 41и – параграф 1 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Съветът за преструктуриране 

наблюдава редовно дали е налице 

някой от случаите, посочени в 

параграф 1, буква а) и буква б).   

Когато установи, че е налице един от 

тези случаи, той незабавно 

информира Комисията за това. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 

Регламент (ЕС) № 806/2014 

Член 41и – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2.  Когато участваща СГД вече е 

получила финансиране и е изпълнено 

най-малко едно от условията за 

изключване, посочени в параграф 1, по 

отношение на събитие, водещо до 

изплащане, или използвана при 

преструктуриране, Комисията може 

да разпореди финансирането да бъде 

напълно или частично изплатено на 

ФЗД. 

2.  Ако Комисията счете, че поне 

едно от условията за изключване е 

изпълнено, тя изпраща официално 

уведомително писмо до СГД и до 

определения орган на участващата 

държава членка по смисъла на член 2, 

точка 18 от Директива 2014/49/ЕС, 

както и до националния компетентен 

орган или националните 

компетентни органи. Също така тя 

информира съответната държава 

членка или съответните държави 

членки. В писмото се излагат 

основанията на Комисията, 

позволяващи ѝ да счита, че може да 

се приведе в действие процедурата за 

изключване, посочена в параграф 1. В 

срок от два месеца от получаване на 

това официално уведомление 

определеният орган, в тясно 

сътрудничество със съответната 

СГД и националния компетентен 
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орган, изпраща на Комисията своите 

забележки. Той предприема незабавни 

корективни действия, за да преодолее 

установените недостатъци и да 

гарантира, че основанията за 

привеждане в действие на 

процедурата за изключване, посочени 

в параграф 1, вече не са налице. 

Определеният орган излага подробно в 

своя отговор стъпките, които 

възнамерява да предприеме за 

постигането на тази цел.  

Обосновка 

За да се гарантира правната сигурност, предвид мащаба на въздействието на 

изключването върху банковия сектор в държавите членки, процедурата за изключване 

се нуждае от по-подробно определяне. Това включва оценка на нарушението от 

страна на Комисията и възможността СГД и националните органи да предприемат 

коригиращи действия. Пълно изключване следва да се предприема само ако е 

пропорционално на нарушението и се налага след неизпълнението на междинни 

действия по прилагане в рамките на предварително определени крайни срокове. За по-

малки нарушения може да бъде наложена финансова санкция. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 

Регламент (ЕС) № 806/2014 

Член 41и – параграф 2a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a.  Ако Комисията, след като 

оцени отговора и се консултира със 

Съвета за преструктуриране, 

прецени, че не е получила достатъчно 

гаранции за решаване на въпросите, 

изложени в официалното 

уведомително писмо, тя може да 

наложи финансови санкции в 

съответствие с параграф 7. Тя може 

също така да изпрати до СГД, 

определения орган на участващата 

държава членка и националния 

компетентен орган мотивирано 

становище, като изиска от тях да 

гарантират в разумни срокове, че 
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основанията за привеждане в 

действие на процедура за изключване, 

посочени в параграф 1, вече не са 

налице.  

Обосновка 

За да се гарантира правната сигурност, предвид мащаба на въздействието на 

изключването върху банковия сектор в държавите членки, процедурата за изключване 

се нуждае от по-подробно определяне. Това включва оценка на нарушението от 

страна на Комисията и възможността СГД и националните органи да предприемат 

коригиращи действия. Пълно изключване следва да се предприема само ако е 

пропорционално на нарушението и се налага след неизпълнението на междинни 

действия по прилагане в рамките на предварително определени крайни срокове. За по-

малки нарушения може да бъде наложена финансова санкция. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 

Регламент (ЕС) № 806/2014 

Член 41и – параграф 2б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б.  Финансовите санкции, 

посочени в параграф 2а, не се налагат, 

когато неспазването на 

задълженията произтича единствено 

от действието на съответния 

административен орган или на друг 

съответен орган на съответната 

държава членка, посочен в параграф 1, 

буква б). 

Обосновка 

За да се гарантира правната сигурност, предвид мащаба на въздействието на 

изключването върху банковия сектор в държавите членки, процедурата за изключване 

се нуждае от по-подробно определяне. Това включва оценка на нарушението от 

страна на Комисията и възможността СГД и националните органи да предприемат 

коригиращи действия. Пълно изключване следва да се предприема само ако е 

пропорционално на нарушението и се налага след неизпълнението на междинни 

действия по прилагане в рамките на предварително определени крайни срокове. За по-

малки нарушения може да бъде наложена финансова санкция. 
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Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 

Регламент (ЕС) № 806/2014 

Член 41и – параграф 2в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2в.  Ако в рамките на срока, 

определен в мотивираното 

становище, СГД или определеният 

национален орган продължава да не 

спазва задълженията си, Комисията 

може да финализира процедурата за 

изключване, като вземе окончателно 

решение за изключване от 

предоставеното покритие по ЕСЗД. 

Тя незабавно информира за това 

решение Европейския парламент, 

съответната държава членка или 

съответните държави членки и 

Съвета за преструктуриране. 

Обосновка 

За да се гарантира правната сигурност, предвид мащаба на въздействието на 

изключването върху банковия сектор в държавите членки, процедурата за изключване 

се нуждае от по-подробно определяне. Това включва оценка на нарушението от 

страна на Комисията и възможността СГД и националните органи да предприемат 

коригиращи действия. Пълно изключване следва да се предприема само ако е 

пропорционално на нарушението и се налага след неизпълнението на междинни 

действия по прилагане в рамките на предварително определени крайни срокове. За по-

малки нарушения може да бъде наложена финансова санкция. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 

Регламент (ЕС) № 806/2014 

Член 41и – параграф 2г (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2г.  На всеки етап Комисията 

може формално да реши да прекрати 

процедурата за изключване, ако 

установи, че СГД или определеният 
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национален орган са коригирали по 

задоволителен начин неспазването на 

своите задължения и вече не 

отговарят на нито едно от 

условията за изключване. Тя 

информира за това решение 

Европейския парламент, 

съответната държава членка или 

съответните държави членки и 

Съвета за преструктуриране. 

Обосновка 

За да се гарантира правната сигурност, предвид мащаба на въздействието на 

изключването върху банковия сектор в държавите членки, процедурата за изключване 

се нуждае от по-подробно определяне. Това включва оценка на нарушението от 

страна на Комисията и възможността СГД и националните органи да предприемат 

коригиращи действия. Пълно изключване следва да се предприема само ако е 

пропорционално на нарушението и се налага след неизпълнението на междинни 

действия по прилагане в рамките на предварително определени крайни срокове. За по-

малки нарушения може да бъде наложена финансова санкция. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 

Регламент (ЕС) № 806/2014 

Член 41и – параграф 2д (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2д.  Когато участваща СГД вече е 

получила финансиране и е изпълнено 

най-малко едно от условията за 

изключване, посочени в параграф 1, по 

отношение на събитие, водещо до 

изплащане, или на използване при 

преструктуриране, Комисията, след 

приключване на процедурата за 

изключване, може да разпореди 

финансирането да бъде напълно или 

частично изплатено на ФЗД. 

Обосновка 

За да се гарантира правната сигурност, предвид мащаба на въздействието на 

изключването върху банковия сектор в държавите членки, процедурата за изключване 

се нуждае от по-подробно определяне. Това включва оценка на нарушението от 
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страна на Комисията и възможността СГД и националните органи да предприемат 

коригиращи действия. Пълно изключване следва да се предприема само ако е 

пропорционално на нарушението и се налага след неизпълнението на междинни 

действия по прилагане в рамките на предварително определени крайни срокове. За по-

малки нарушения може да бъде наложена финансова санкция. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 

Регламент (ЕС) № 806/2014 

Член 41и – параграф 2е (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2е.  След консултации с ЕБО 

Комисията приема делегирани актове 

в съответствие с член 93 в 

допълнение към настоящия 

регламент, като определя подробни 

правила за методологията, 

процедурата и условията по 

отношение на: 

 a)  прилагането на финансовите 

санкции, посочени в параграф 2а, в 

съответствие с приложимите 

разпоредби на Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз; и 

 б)  възстановяването на 

средствата, събрани от кредитни 

институции, свързани с изключената 

СГД, в полза на тази СГД след 

финализиране на процедурата за 

изключване. 

Обосновка 

За да се гарантира правната сигурност, предвид мащаба на въздействието на 

изключването върху банковия сектор в държавите членки, процедурата за изключване 

се нуждае от по-подробно определяне. Това включва оценка на нарушението от 

страна на Комисията и възможността СГД и националните органи да предприемат 

коригиращи действия. Пълно изключване следва да се предприема само ако е 

пропорционално на нарушението и се налага след неизпълнението на междинни 

действия по прилагане в рамките на предварително определени крайни срокове. За по-

малки нарушения може да бъде наложена финансова санкция. 
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Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 

Регламент (ЕС) № 806/2014 

Член 41й – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2)  Комисията, след консултация със 

Съвета за преструктуриране, може да 

разреши дерогация от изискванията, 

посочени в параграф 1, по надлежно 

обосновани причини, свързани с 

икономическия цикъл в съответната 

държава членка, с въздействието, което 

процикличните вноски могат да имат, 

или с настъпило на национално равнище 

събитие, водещо до изплащане. Тези 

дерогации трябва да бъдат временни и 

може да бъдат обвързани с 

изпълнението на определени условия. 

(2) Комисията, след консултация със 

Съвета за преструктуриране, може да 

разреши дерогация от изискванията, 

посочени в параграф 1, по надлежно 

обосновани причини, свързани с 

икономическия цикъл в съответната 

държава членка, с въздействието, което 

процикличните вноски могат да имат, 

или с настъпило на национално равнище 

събитие, водещо до изплащане или до 

финансиране на действие по 

преструктуриране. Тя информира 

Европейския парламент за 

намерението си да предостави 

дерогация и ако е целесъобразно, му 

предоставя становището на Съвета 

за преструктуриране. Тези дерогации 

трябва да бъдат временни и може да 

бъдат обвързани с изпълнението на 

определени условия. Те следва да 

бъдат определени, като се отчита 

икономическото и финансовото 

състояние на съответната държава 

членка, финансовата стабилност на 

нейната система от СГД и етапът 

на ЕСЗД, на който тя се 

присъединява.  

Обосновка 

Важно е да се вземе предвид етапът, на който държавите се присъединяват, за да се 

обмислят преходните мерки, които трябва да се установят във връзка с финансовото 

им участие в ЕСЗД, включително когато се предоставя дерогация от плана за 

финансиране, като се отчитат надлежно такива условия като икономическия цикъл и 

последните водещи до изплащане събития или действия по финансиране на 

преструктурирането. ЕП следва да бъде информиран, в случай че трябва да се 

предостави подобна дерогация, и да има достъп до становището на Съвета за 

преструктуриране, ако той е издал такова. 



 

PE592.152v03-00 16/21 AD\1121911BG.docx 

BG 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Регламент (ЕС) № 806/2014 

Член 51 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Съветът за преструктуриране 

провежда годишно най-малко две 

редовни заседания в съвместна пленарна 

сесия. Освен това той заседава по 

инициатива на председателя или по 

искане на най-малко една трета от 

членовете си. Представителят на 

Комисията може да поиска от 

председателя да свика заседание на 

Съвета за преструктуриране в негова 

съвместна пленарна сесия или 

съответно в пленарна сесия за ЕМП или 

за ЕСЗД. Ако не свика своевременно 

заседание, председателят посочва 

причините за това в писмена форма.  

2. Съветът за преструктуриране 

провежда годишно най-малко две 

редовни заседания в съвместна пленарна 

сесия. Освен това той заседава по 

инициатива на председателя или по 

искане на най-малко една трета от 

членовете си. Представителят на 

Комисията или представителят на 

ЕЦБ може да поиска от председателя да 

свика заседание на Съвета за 

преструктуриране в негова съвместна 

пленарна сесия или съответно в 

пленарна сесия за ЕМП или за ЕСЗД. 

Ако не свика своевременно заседание, 

председателят посочва причините за 

това в писмена форма.  

Обосновка 

Предвид експертния опит на ЕЦБ и присъствието на представител на ЕЦБ като 

постоянен наблюдател на закритите и пленарните заседания на Съвета за 

преструктуриране заедно с представител на Комисията и със същите права на 

участие в дебатите и достъп до документи като него, изглежда оправдано да се 

предостави на представителя на ЕЦБ право да изисква свикването на извънредни 

заседания на Съвета за преструктуриране, което ще бъде огледално на правото на 

представителя на Комисията. 

 

Изменение   18 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 33 a (нова) 

Регламент (ЕС) № 806/2014 

Член 67 – параграф 4 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 33a) В член 67 се добавя 

параграф 4а: 

 „4a. Всички разпоредби на 
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споразумението, които са необходими 

за правилното функциониране на 

ЕМП се включват в настоящия 

регламент в срок от две години след 

неговото влизане в сила.“; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?qid=1481048502235&uri=CELEX:32014R0806) 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 39 – буква а 

Регламент (ЕС) № 806/2014 

Член 93 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2.  Делегирането на правомощия, 

посочено в член 19, параграф 8, член 65, 

параграф 5, член 69, параграф 5, член 

71, параграф 3, член 74б, параграф 5, 

член 74в, параграф 5, член 74г, параграф 

4 и член 75, параграф 4, се предоставя за 

неопределен срок, считано от 

съответните дати, посочени в член 99; 

2.  Делегирането на правомощия, 

посочено в член 19, параграф 8, член 

41и, параграф 2е, член 65, параграф 5, 

член 69, параграф 5, член 71, параграф 

3, член 74б, параграф 5, член 74в, 

параграф 5, член 74г, параграф 4 и член 

75, параграф 4, се предоставя за 

неопределен срок, считано от 

съответните дати, посочени в член 99; 

Обосновка 

Изменението е свързано с текста на изменение 15. 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 39 – буква б 

Регламент (ЕС) № 806/2014 

Член 93 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4.  Делегирането на правомощия, 

посочено в член 19, параграф 8, член 65, 

параграф 5, член 69, параграф 5, член 

71, параграф 3, член 74б, параграф 5, 

член 74в, параграф 5, член 74г, параграф 

4 и член 75, параграф 4, може да бъде 

оттеглено по всяко време от 

4.  Делегирането на правомощия, 

посочено в член 19, параграф 8, член 

41и, параграф 2е, член 65, параграф 5, 

член 69, параграф 5, член 71, параграф 

3, член 74б, параграф 5, член 74в, 

параграф 5, член 74г, параграф 4 и член 

75, параграф 4, може да бъде оттеглено 
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Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 

посоченото в него делегиране на 

правомощия. То поражда действие в 

деня след публикуването на решението 

в Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна, посочена в 

решението дата. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила; 

по всяко време от Европейския 

парламент или от Съвета. С решението 

за оттегляне се прекратява посоченото в 

него делегиране на правомощия. То 

поражда действие в деня след 

публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна, посочена в 

решението дата. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила; 

Обосновка 

Изменението е свързано с текста на изменение 15. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 39 – буква в 

Регламент (ЕС) № 806/2014 

Член 93 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6.  Делегиран акт, приет съгласно 

член 19, параграф 8, член 65, параграф 

5, член 69, параграф 5, член 71, 

параграф 3, член 74б, параграф 5, член 

74в, параграф 5, член 74г, параграф 4 и 

член 75, параграф 4, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не е 

представил възражения в срок от три 

месеца след нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Този срок се 

удължава с три месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета; 

6.  Делегиран акт, приет съгласно 

член 19, параграф 8, член 41и, параграф 

2е, член 65, параграф 5, член 69, 

параграф 5, член 71, параграф 3, член 

74б, параграф 5, член 74в, параграф 5, 

член 74г, параграф 4 и член 75, 

параграф 4, влиза в сила единствено ако 

нито Европейският парламент, нито 

Съветът не е представил възражения в 

срок от три месеца след 

нотифицирането на акта на Европейския 

парламент и Съвета или ако преди 

изтичането на този срок и Европейският 

парламент, и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да представят 

възражения. Този срок се удължава с 

три месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета; 

Обосновка 

Изменението е свързано с текста на изменение 15. 
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