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Изменение 48
Пирко Руохонен-Лернер

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Директива 2013/36/ЕС8 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (ЕС) № 575/20139 на 
Европейския парламент и на Съвета са 
приети в отговор на разразилата се в 
периода 2007 – 2008 г. финансова криза. 
Тези законодателни мерки допринесоха 
значително за укрепване на финансовата 
система на Европейския съюз и 
направиха институциите по-устойчиви 
на евентуални бъдещи сътресения. 
Въпреки изключителната си 
изчерпателност тези мерки не обхващат 
всички определени слабости, засягащи 
институциите. Някои от първоначално 
предложените мерки също са предмет 
на клаузи за преразглеждане или не са 
конкретизирани в достатъчна степен, за 
да се даде възможност за 
безпроблемното им прилагане.

(1) Директива 2013/36/ЕС8 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (ЕС) № 575/20139 на 
Европейския парламент и на Съвета са 
приети в отговор на разразилата се в 
периода 2007 – 2008 г. финансова криза. 
Тези законодателни мерки допринесоха 
значително за укрепване на финансовата 
система на Европейския съюз и 
направиха институциите по-устойчиви 
на евентуални бъдещи сътресения. 
Въпреки изключителната си 
изчерпателност тези мерки не обхващат 
всички определени слабости, засягащи 
институциите. Приемането на 
депозити следва да е било отделено 
от рисковите банкови дейности или 
сделките за собствена сметка или 
другите високорискови търговски 
дейности следва да са били 
прехвърлени в отделно предприятие, 
ако са представлявали значителен дял 
от дейността на банката. Ако 
рисковите дейности са били базирани 
в рамките на собственото им 
предприятие, подпомагането им чрез 
депозити би трябвало да е било 
преустановено. Някои от първоначално 
предложените мерки също са предмет 
на клаузи за преразглеждане или не са 
конкретизирани в достатъчна степен, за 
да се даде възможност за 
безпроблемното им прилагане.

__________________ __________________

8 Директива 2013/36/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. 
относно достъпа до осъществяването на 

8 Директива 2013/36/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. 
относно достъпа до осъществяването на 
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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).

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).

9 Регламент (ЕО) № 575/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно пруденциалните 
изисквания за кредитните институции и 
инвестиционните посредници и за 
изменение на Регламент (ЕС) 
№ 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., 
стp. 1).

9 Регламент (ЕО) № 575/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно пруденциалните 
изисквания за кредитните институции и 
инвестиционните посредници и за 
изменение на Регламент (ЕС) 
№ 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., 
стp. 1).

Or. fi

Изменение 49
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Една от основните извлечени 
поуки от финансовата криза в Европа 
беше неадекватността на нейната 
институционална и политическа 
рамка за предотвратяването и 
преодоляването на дисбалансите в 
рамките на ЕС. В светлината на 
последните институционални 
развития в Европейския съюз е 
наложителен всеобхватен преглед на 
макропруденциалната политическа 
рамка. Това е важно за опростяване 
на координационния механизъм 
между органите и на активирането 
на макропруденциалните 
политически инструменти, както и 
за разширяване на набора от 
макропруденциални инструменти, 
така че да се гарантира, че органите 
имат възможност да преодоляват 
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системните рискове своевременно и 
ефективно. Законодателните 
инструменти следва да включват, 
наред с другото, преразглеждане на 
съответните правомощия на 
националните макропруденциални 
органи и тези на равнището на ЕС с 
цел по-добро разпределяне на 
отговорностите в областите на 
оценката на риска и създаването на 
политики, включително процедурата 
на координиране и процедурата на 
нотифициране между органите. 
ЕССР следва да изпълнява ключова 
роля в координирането на 
макропруденциалните мерки, както и 
в предаването на информация 
относно планираните 
макропруденциални мерки в 
държавите членки, главно чрез 
публикуване на приетите 
макропруденциални мерки на своя 
уебсайт и чрез споделяне на 
информация между органите след 
съобщенията за планирани 
макропруденциални мерки.

Or. en

Изменение 50
Маркус Фербер

Предложение за директива
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Регулирането и надзорът на 
дадена кредитна институция, както 
и съответните капиталовите 
изисквания и изисквания за докладване 
следва да продължат да зависят 
единствено от базовия риск на 
кредитната институция. Това 
изключва вземането под внимание на 
несвързани критерии, като например 
екологични или социални 
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съображения, при определянето на 
капиталовите изисквания и на 
съответните изисквания за 
докладване в тези сектори.

Or. de

Изменение 51
Нина Гил, Алфред Сант, Оле Лудвигсон, Удо Булман, Юг Байе, Мади Делво, 
Кътълин Сорин Иван, Паул Танг, Роберто Гуалтиери, Перванш Берес, Костас 
Мавридис, Петер Симон

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Принципът за равно заплащане 
на мъжете и жените за равен труд 
или за труд с равна стойност е 
залегнал в член 157 от ДФЕС. 
Необходимо е той да се прилага по 
последователен начин от страна на 
кредитните институции и 
инвестиционните посредници. 
Следователно те следва да 
демонстрират неутрална по 
отношение на пола политика за 
възнагражденията.

Or. en

Изменение 52
Мат Карти, Мартин Ширдеван, Мигел Виегаш

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Наложените от компетентните 
органи допълнителни капиталови 
изисквания следва да се основават на 
специфичното състояние на дадена
институция и да бъдат надлежно 

(9) Наложените от компетентните 
органи допълнителни капиталови 
изисквания следва да се основават на 
специфичното състояние на дадена 
институция и да бъдат надлежно 
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обосновани. Тези изисквания следва да
не се използват за преодоляване на 
макропруденциалните рискове и да се
разполагат, по реда на наслагване на 
капиталовите изисквания, над 
минималните капиталови изисквания и 
под комбинираното изискване за буфер.

обосновани. Тези изисквания следва да 
се разполагат по реда на наслагване на 
капиталовите изисквания над 
минималните капиталови изисквания и 
под комбинираното изискване за буфер.

Or. en

Изменение 53
Мат Карти, Мартин Ширдеван, Мигел Виегаш

Предложение за директива
Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Разполагащите с достатъчно 
капитал институции по-скоро 
подпомагат икономическия растеж, 
отколкото го възпрепятстват. 
Значително намаляване на риска 
може да се постигне единствено 
когато институциите не могат да 
създават системни заплахи за 
икономиките на Съюза или 
държавите членки и когато е 
възможна организирана ликвидация, 
без загубите да се поемат от 
обществото. Следователно е 
подходящо да се увеличат 
капиталовите буфери за 
институциите, класифицирани като 
Д-СЗИ и Г-СЗИ, така че възможните 
загуби да бъдат поети от 
собствениците на такива 
институции.

Or. en

Изменение 54
Гунар Хьокмарк
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Предложение за директива
Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Освен буферите при 
изчисляване на отношението на 
ливъридж следва да бъдат взети под 
внимание и рисковете, свързани със 
системното значение на 
институцията, в съответствие с 
решението на Базелския комитет 
относно буфер за банките с глобално
системно значение. Поради тази 
причина следва да се въведе корекция 
на отношението на ливъридж за 
глобалните системно значими 
институции (Г-СЗИ), която следва да 
се определи на 50% от 
рисковопретеглените по-високи 
изисквания за покриване на загуби.

Or. en

Обосновка

Базелският комитет изготви окончателните си насоки относно отношението на 
ливъридж за Г-СЗИ. В тях е предложено изискване за допълнителен ливъридж за Г-
СЗИ, но не и за Д-СЗИ. ЕС няма причина да разпростира изискванията от Базел 
повече, отколкото е договорено в Базел, понеже ЕС е силен привърженик като цяло на 
основаните на риска изисквания, а не на негъвкавите изисквания за ливъридж.

Изменение 55
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Институциите работят в 
соътветствие с набор от 
регулаторни изисквания и стандарти, 
които имат за цел да се гарантират
защитата на инвеститорите на 
дребно и потребителите, еднаквите 
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условия на конкуренция на единния 
пазар, защитата на правата на 
човека, данъчната справедливост и 
избягването на изпирането на пари. 
Неспазването на тези изисквания и 
стандарти от институциите има 
сериозни отрицателни последици за 
обществото, но може също да засегне 
и капиталовите изисквания на тези 
институции, а потенциално и 
цялостната стабилност. 
Следователно е необходимо 
поведението да се определи като 
отличителен параметър за 
оперативен риск и да се гарантира, че 
институциите и компетентните 
органи определят, оценяват и 
наблюдават този риск адекватно в 
контекста на вътрешния капитал на 
институциите. Необходимо е също да 
се предвиди, че информацията, 
свързана с разследвания на 
неправомерно поведение от страна на 
институциите, се съобщава 
своевременно от органите, 
извършващи наблюдение на 
стопанската дейност, борбата с 
изпирането на пари, потребителите, 
конкуренцията и други рамки на 
компетентните органи, отговорни за 
пруденциалния надзор.

Or. en

Обосновка

Необходимо е неправомерното поведение да се определи като отличителен 
параметър за оперативен риск и следователно да се добави нов член 85А относно 
рисковете, свързани с поведението.

Изменение 56
Филип Ламбертс, Ернест Уртасун, Свен Гиголд

Предложение за директива
Съображение 12б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Много институции се оказват 
не само недостатъчно 
капитализирани в особено голяма 
степен с оглед на финансовата криза, 
но и десет години по-късно все още 
има значителни безпокойства 
относно надеждността и 
прекомерните различия между 
вътрешните подходи, използвани от 
институциите за определяне на 
капиталовите изисквания за 
множество пазарни експозиции и 
експозиции към кредитен риск, 
изтъкнати от БКБН, ЕНМ, наред с 
други, както и от ЕБО в техните 
сравнителни анализи, извършени в 
съответствие с член 78 от 
настоящата директива. От ключово 
значение за стабилността на 
финансовата система, както и за 
надеждността на институциите в 
очите на надзорните органи, 
клиентите и контрагентите и по-
широката общественост е възможно 
най-скоро да се предприемат мерки за 
справяне с тези безпокойства. Една 
такава стъпка е в настоящата 
директива на компетентните органи
да се предоставят изрични 
правомощия за предприемане на 
корективни действия, като например 
прилагане на мултипликатори към 
изходните данни от моделите, 
стандартизирани долни граници на 
моделите, мораториуми върху 
внасяне на промени в моделите и 
оповестяване на разликите между 
стандартизиран и вътрешен подход 
спрямо едни и същи експозиции. В 
средносрочен план обаче цялата 
рамка за капиталова адекватност 
следва да се реформира, за да се 
гарантира, че са налице надеждни 
надзорни предпазни механизми за 
входящите елементи и резултатите 
от вътрешните модели на 
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институциите за всички рискове, 
предмет на вътрешен подход, и ако е 
необходимо, изцяло да се премахне 
възможността за вътрешен подход, 
когато няма или има незначително 
основание да се счита, че вътрешен 
подход може да даде по-добри 
резултати от стандартизиран 
подход. В това отношение 
Комисията следва да обмисли 
законодателни предложения 
възможно най-скоро за въвеждане на 
гаранции, като в своите предложения 
остави възможност за интегриране, 
ако е необходимо и подходящо и 
когато има налични, на развитията в 
международните стандарти в тази 
област.

Or. en

Изменение 57
Мат Карти, Мартин Ширдеван, Мигел Виегаш

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да се насочат 
компетентните органи при 
определянето на ситуациите, в които 
на дадена институция трябва да бъде 
наложено допълнително капиталово 
изискване, Комисията следва да бъде 
оправомощена, по силата на член 290 
от ДФЕС и в съответствие с членове 
10 – 14 от Регламент (ЕС) № 
1093/2010, чрез делегирани актове да 
приема регулаторни технически 
стандарти за начините на измерване 
на тези рискове или техни елементи, 
които не са обхванати или са 
недостатъчно обхванати от 
капиталовите изисквания на 
Регламент (ЕС) № 575/2013.

заличава се
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Or. en

Изменение 58
Роберто Гуалтиери, Андреа Коцолино, Луиджи Моргано

Предложение за директива
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) В Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
(„Платежоспособност II“), с която 
се хармонизират правилата, 
приложими към застрахователните 
и презастрахователните 
предприятия, бяха въведени 
изменения с цел осигуряване на 
финансова стабилност и 
равнопоставеност в стремежа за 
постигане на основната цел за 
стабилизиране на пазарите. Следва 
обаче да се отчете наличието в 
държавите членки на 
застрахователни предприятия, 
чиито акции се търгуват на 
регулиран пазар под контрола на 
компетентните надзорни органи на 
държавите членки и които 
извършват застрахователни 
дейности съгласно нискорисков бизнес 
модел, което предполага умерено
използване на финансов ливъридж (не 
повече от 5 пъти), избягване на 
поемането на риск при инвестиции и 
висок процент на печалби от 
основната застрахователна дейност; 
следователно в резултат тези 
предприятия са с по-ограничен рисков 
профил в сравнение със сходни 
институции с широк набор от бизнес 
модели и финансово съдържание. 
Отбелязано е, че в Европейския съюз 
застраховките не са толкова силно 
изложени на системен риск също и 
благодарение на по-консервативната 
инвестиционна политика, както и че 
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ефектите от финансовата и 
пазарната криза след 2008 г., в 
резултат на която приходите на 
финансовата институция отбелязаха 
спад, не са оказали съществено 
въздействие върху 
застрахователните предприятия, 
които като цяло са останали 
положителни със сравнително 
стабилни маржове на печалбата. 
Тази стабилност се отразява от 
миналогодишните резултати на 
фондовата борса на 
застрахователните дружества, 
чиито ценни книжа се търгуват на 
регулираните пазари на Европейския 
съюз, които в сравнение с 
финансовите институции, макар и в 
контекста на цялостната тенденция 
на рецесия на пазарите след 2008 г., 
значително са понижили 
тенденциите на спад в стойността 
на акциите. Следователно 
неподлежащите на контрол холдинги 
в такива застрахователни 
предприятия, следващи бизнес модел 
на нисък финансов риск, могат да 
бъдат приравнени до други 
капиталови участия/промишлени 
холдинги и следователно до 
специфичната дисциплина 
посредством приспадане на елементи 
от основния капитал от първи ред, 
осигурявана от надзорните органи на 
държавите членки, чрез позоваване на 
други промишлени предприятия.

Or. en

Изменение 59
Тиери Корнийе

Предложение за директива
Съображение 20a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) На 7 декември 2017 г. 
надзорният орган на Базелския 
комитет по банков надзор, Групата 
на управителите на централни банки 
и ръководителите на надзорни органи 
одобриха набор от мерки за укрепване 
на рамката на „Базел III“. С този 
набор от мерки се преразглеждат 
подходите за изчисляване на рисково 
претеглените експозиции за кредитен 
риск, оперативен риск и 
капиталовите изисквания за риска от 
корекция на кредитната оценка и се 
въвежда обща долна граница за 
резултатите. С този набор от мерки 
се преразглежда и измерването на 
отношението на ливъридж и се 
въвежда нов буфер за отношението 
на ливъридж за глобалните системно 
значими институции. Разпоредбите 
на финализираната рамка „Базел II“
следва своевременно да бъдат 
включени в Регламент (ЕС) 
№ 575/2013, за да се подобри 
чувствителността към риска на 
капиталовите изисквания за банките 
посредством стандартизирани 
подходи и да се намалят различията в 
рисково претеглените експозиции за 
кредитен риск, по-специално за 
банките, които използват 
вътрешните или усъвършенстваните 
подходи. Съответствието с тези 
нови правила също насърчава еднакви 
условия на конкуренция в 
международен план за институциите 
от ЕС, които функционират извън 
Съюза. За да се гарантира, че 
изпълнението в ЕС на този набор от 
мерки не би оказало отрицателни 
последици върху банковия сектор или 
върху финансирането на 
икономиката, както и за да се 
гарантира, че при него по подходящ 
начин са отчетени спецификите на 
банковия сектор на ЕС, ЕБО следва да 
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извърши всеобхватна оценка на риска 
възможно най-скоро, за да информира 
Комисията преди изготвяне на 
законодателно предложение.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че много параметри все още се развиват, е важно ЕБО да 
започне да разглежда възможно най-скоро предложенията на Базелския комитет. Ще 
бъде от ключово значение тези предложения да се превърнат в право на ЕС, което ще 
насърчава стабилността, ще подпомага банките от ЕС да бъдат по-подготвени да се 
справят с глобалната конкуренция и ще им дава възможност пълноценно да 
финансират икономиката.

Изменение 60
Каролине Нахтехал, Мариан Харкин, Тиери Корнийе

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка -1 (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5 – встъпителна част

Текст в сила Изменение

(-1) В член 2 встъпителната част 
на параграф 5 се изменя, както следва:

Настоящата директива не се прилага за: Настоящата директива не се прилага
единствено за:

Or. en

Обосновка

По-подходящо е да има стабилен изчерпателен списък на освободените институции.

Изменение 61
Алфред Сант

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка 2a (нова)
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Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5 – точка 24a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) добавя се следната точка (24а):

„(24a) В Малта Malta Development 
Bank;“

Or. en

Изменение 62
Перванш Берес, Роберто Гуалтиери

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б – встъпителна част
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграфи 5а и 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавят се следните параграфи 
5а и 5б:

б) добавя се следният 
параграф 5a:

„5a. Комисията може редовно да 
извършва преглед дали списъкът към 
параграф 5 може да бъде разширен с 
други институции чрез делегиран акт, 
приет съгласно член 148.“

Or. en

Изменение 63
Фулвио Мартушело, Габриел Мато, Ан Сандер, Георгиос Кирцос

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Настоящата директива не се 
прилага по отношение на дадена 
институция, когато в приет по 

заличава се
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силата на член 148 делегиран акт 
Комисията, въз основа на 
информацията, с която разполага, 
установи, че институцията 
удовлетворява всяко едно от следните 
условия, без да се засяга прилагането 
на правилата за държавна помощ:

а) тя е създадена е по силата на
публичното право от от органи на 
централата власт, регионални и 
местни органи на управление на 
държавата членка;

б) регулиращите я закони и 
разпоредби потвърждават, че 
дейността ѝ е ограничена до 
постигане на напредък по определени 
цели на финансовата, социалната или 
икономическата политика в 
съответствие с регулиращите я 
закони и разпоредби на неконкурентна 
и нестопанска основа. В тази връзка 
политическите цели могат да 
включват предоставянето на 
финансиране за целите на 
популяризирането или развитието на 
конкретни икономически дейности 
или географски райони на 
съответната държава членка;

в) тя подлежи на подходящи и 
ефективни пруденциални изисквания, 
в това число минимални капиталови 
изисквания, и на подходяща надзорна 
уредба, чието въздействие е подобно 
на това на уредбата, установена от 
правото на Съюза;

г) централното правителство, 
регионалното правителство или 
местен орган на властта – според 
случая, има задължение да защитава 
нейната жизнеспособност или пряко 
или косвено да гарантира най-малко 
90% от нейните капиталови 
изисквания, изисквания за 
финансиране или експозиции;

д) на нея ѝ е забранено да приема 
гарантираните депозити по член 2, 
параграф 1, точка 5 от Директива 
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2014/49/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета12;

е) дейността ѝ е ограничена до 
държавата членка, в която се намира 
главното ѝ управление;

ж) общата стойност на нейните 
активи е под 30 милиарда евро;

з) отношението на общия размер 
на нейните активи към БВП на 
съответната държава членка е по-
малко от 20%.

и) тя не е от съществено 
значение за вътрешната икономика 
на съответната държава членка.

Комисията редовно проверява дали 
дадена институция, която е предмет 
на приет по силата на член 148 
делегиран акт, продължава да 
изпълнява условията, посочени в 
първа алинея.

__________________

12 Директива 2014/49/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 април 2014 г. относно схемите 
за гарантиране на депозити (ОВ L 
173, 12.6.2014 г., стр. 149).

Or. en

Изменение 64
Перванш Берес, Роберто Гуалтиери

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Настоящата директива не се 
прилага по отношение на дадена 
институция, когато в приет по 
силата на член 148 делегиран акт 
Комисията, въз основа на 

заличава се
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информацията, с която разполага, 
установи, че институцията 
удовлетворява всяко едно от следните 
условия, без да се засяга прилагането 
на правилата за държавна помощ:

а) тя е създадена по силата на 
публичното право от органи на 
централата власт, регионални и 
местни органи на управление на 
държавата членка;

б) регулиращите я закони и 
разпоредби потвърждават, че 
дейността ѝ е ограничена до 
постигане на напредък по определени 
цели на финансовата, социалната или 
икономическата политика в 
съответствие с регулиращите я 
закони и разпоредби на неконкурентна 
и нестопанска основа. В тази връзка 
политическите цели могат да 
включват предоставянето на 
финансиране за целите на 
популяризирането или развитието на 
конкретни икономически дейности 
или географски райони на 
съответната държава членка;

в) тя подлежи на подходящи и 
ефективни пруденциални изисквания, 
в това число минимални капиталови 
изисквания, и на подходяща надзорна 
уредба, чието въздействие е подобно 
на това на уредбата, установена от 
правото на Съюза;

г) централното правителство, 
регионалното правителство или 
местен орган на властта – според 
случая, има задължение да защитава 
нейната жизнеспособност или пряко 
или косвено да гарантира най-малко 
90% от нейните капиталови 
изисквания, изисквания за 
финансиране или експозиции;

д) на нея ѝ е забранено да приема 
гарантираните депозити по член 2, 
параграф 1, точка 5 от Директива 
2014/49/ЕС на Европейския парламент 
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и на Съвета12;

е) дейността ѝ е ограничена до 
държавата членка, в която се намира 
главното ѝ управление;

ж) общата стойност на нейните 
активи е под 30 милиарда евро;

з) отношението на общия размер 
на нейните активи към БВП на 
съответната държава членка е по-
малко от 20%.

и) тя не е от съществено 
значение за вътрешната икономика 
на съответната държава членка.

Комисията редовно проверява дали 
дадена институция, която е предмет 
на приет по силата на член 148 
делегиран акт, продължава да 
изпълнява условията, посочени в 
първа алинея.

__________________

12 Директива 2014/49/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 април 2014 г. относно схемите 
за гарантиране на депозити (ОВ L 
173, 12.6.2014 г., стр. 149).

Or. en

Изменение 65
Ренато Сору, Луиджи Моргано

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Настоящата директива не се 
прилага по отношение на дадена 
институция, когато в приет по 
силата на член 148 делегиран акт 
Комисията, въз основа на 
информацията, с която разполага, 

заличава се
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установи, че институцията
удовлетворява всяко едно от следните 
условия, без да се засяга прилагането 
на правилата за държавна помощ:

а) тя е създадена по силата на 
публичното право от органи на 
централата власт, регионални и 
местни органи на управление на 
държавата членка;

б) регулиращите я закони и 
разпоредби потвърждават, че 
дейността ѝ е ограничена до 
постигане на напредък по определени 
цели на финансовата, социалната или 
икономическата политика в 
съответствие с регулиращите я 
закони и разпоредби на неконкурентна 
и нестопанска основа. В тази връзка 
политическите цели могат да 
включват предоставянето на 
финансиране за целите на 
популяризирането или развитието на 
конкретни икономически дейности 
или географски райони на 
съответната държава членка;

в) тя подлежи на подходящи и 
ефективни пруденциални изисквания, 
в това число минимални капиталови 
изисквания, и на подходяща надзорна 
уредба, чието въздействие е подобно 
на това на уредбата, установена от 
правото на Съюза;

г) централното правителство, 
регионалното правителство или 
местен орган на властта – според 
случая, има задължение да защитава 
нейната жизнеспособност или пряко 
или косвено да гарантира най-малко 
90 % от нейните капиталови 
изисквания, изисквания за 
финансиране или експозиции;

д) на нея ѝ е забранено да приема 
гарантираните депозити по член 2, 
параграф 1, точка 5 от Директива 
2014/49/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета12;
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е) дейността ѝ е ограничена до 
държавата членка, в която се намира 
главното ѝ управление;

ж) общата стойност на нейните 
активи е под 30 милиарда евро;

з) отношението на общия размер 
на нейните активи към БВП на 
съответната държава членка е по-
малко от 20 %.

и) тя не е от съществено 
значение за вътрешната икономика 
на съответната държава членка.

Комисията редовно проверява дали 
дадена институция, която е предмет 
на приет по силата на член 148 
делегиран акт, продължава да 
изпълнява условията, посочени в 
първа алинея.

__________________

12 Директива 2014/49/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 април 2014 г. относно схемите 
за гарантиране на депозити (ОВ L 
173, 12.6.2014 г., стр. 149).

Or. en

Изменение 66
Симона Бонафе, Андреа Коцолино

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Настоящата директива не се 
прилага по отношение на дадена 
институция, когато в приет по 
силата на член 148 делегиран акт 
Комисията, въз основа на 
информацията, с която разполага, 
установи, че институцията 

заличава се
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удовлетворява всяко едно от следните 
условия, без да се засяга прилагането 
на правилата за държавна помощ:

а) тя е създадена по силата на 
публичното право от органи на 
централата власт, регионални и 
местни органи на управление на 
държавата членка;

б) регулиращите я закони и 
разпоредби потвърждават, че 
дейността ѝ е ограничена до 
постигане на напредък по определени 
цели на финансовата, социалната или 
икономическата политика в 
съответствие с регулиращите я 
закони и разпоредби на неконкурентна 
и нестопанска основа. В тази връзка 
политическите цели могат да 
включват предоставянето на 
финансиране за целите на 
популяризирането или развитието на 
конкретни икономически дейности 
или географски райони на 
съответната държава членка;

в) тя подлежи на подходящи и 
ефективни пруденциални изисквания, 
в това число минимални капиталови 
изисквания, и на подходяща надзорна 
уредба, чието въздействие е подобно 
на това на уредбата, установена от 
правото на Съюза;

г) централното правителство, 
регионалното правителство или 
местен орган на властта – според 
случая, има задължение да защитава 
нейната жизнеспособност или пряко 
или косвено да гарантира най-малко 
90% от нейните капиталови 
изисквания, изисквания за 
финансиране или експозиции;

д) на нея ѝ е забранено да приема 
гарантираните депозити по член 2, 
параграф 1, точка 5 от Директива 
2014/49/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета12;

е) дейността ѝ е ограничена до 
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държавата членка, в която се намира 
главното ѝ управление;

ж) общата стойност на нейните 
активи е под 30 милиарда евро;

з) отношението на общия размер 
на нейните активи към БВП на 
съответната държава членка е по-
малко от 20%.

и) тя не е от съществено 
значение за вътрешната икономика 
на съответната държава членка.

Комисията редовно проверява дали 
дадена институция, която е предмет 
на приет по силата на член 148 
делегиран акт, продължава да 
изпълнява условията, посочени в 
първа алинея.

__________________

12 Директива 2014/49/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 април 2014 г. относно схемите 
за гарантиране на депозити (ОВ L 
173, 12.6.2014 г., стр. 149).

Or. en

Изменение 67
Каролине Нахтехал, Мариан Харкин, Тиери Корнийе

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Настоящата директива не се 
прилага по отношение на дадена 
институция, когато в приет по 
силата на член 148 делегиран акт 
Комисията, въз основа на 
информацията, с която разполага, 
установи, че институцията 
удовлетворява всяко едно от следните 

заличава се
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условия, без да се засяга прилагането 
на правилата за държавна помощ:

а) тя е създадена по силата на 
публичното право от органи на 
централата власт, регионални и 
местни органи на управление на 
държавата членка;

б) регулиращите я закони и 
разпоредби потвърждават, че 
дейността ѝ е ограничена до 
постигане на напредък по определени 
цели на финансовата, социалната или 
икономическата политика в 
съответствие с регулиращите я 
закони и разпоредби на неконкурентна 
и нестопанска основа. В тази връзка 
политическите цели могат да 
включват предоставянето на 
финансиране за целите на 
популяризирането или развитието на 
конкретни икономически дейности 
или географски райони на 
съответната държава членка;

в) тя подлежи на подходящи и 
ефективни пруденциални изисквания, 
в това число минимални капиталови 
изисквания, и на подходяща надзорна 
уредба, чието въздействие е подобно 
на това на уредбата, установена от 
правото на Съюза;

г) централното правителство, 
регионалното правителство или 
местен орган на властта – според 
случая, има задължение да защитава 
нейната жизнеспособност или пряко 
или косвено да гарантира най-малко 
90% от нейните капиталови 
изисквания, изисквания за 
финансиране или експозиции;

д) на нея ѝ е забранено да приема 
гарантираните депозити по член 2, 
параграф 1, точка 5 от Директива 
2014/49/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета12;

е) дейността ѝ е ограничена до 
държавата членка, в която се намира 
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главното ѝ управление;

ж) общата стойност на нейните 
активи е под 30 милиарда евро;

з) отношението на общия размер 
на нейните активи към БВП на 
съответната държава членка е по-
малко от 20%.

и) тя не е от съществено 
значение за вътрешната икономика 
на съответната държава членка.

Комисията редовно проверява дали 
дадена институция, която е предмет 
на приет по силата на член 148 
делегиран акт, продължава да 
изпълнява условията, посочени в 
първа алинея.

__________________

12 Директива 2014/49/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 април 2014 г. относно схемите 
за гарантиране на депозити (ОВ L 
173, 12.6.2014 г., стр. 149).

Or. en

Обосновка

По-подходящо е да има стабилен изчерпателен списък на освободените институции.

Изменение 68
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не се прилага по 
отношение на дадена институция, 
когато в приет по силата на член 148 
делегиран акт Комисията, въз основа на 
информацията, с която разполага, 

Без да се засягат институциите, 
посочени в член 2, параграф 5,
настоящата директива не се прилага по 
отношение на дадена институция, 
когато в приет по силата на член 148 
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установи, че институцията 
удовлетворява всяко едно от следните 
условия, без да се засяга прилагането на 
правилата за държавна помощ:

делегиран акт Комисията, въз основа на 
информацията, с която разполага, 
установи, че институцията 
удовлетворява всяко едно от следните 
условия, без да се засяга прилагането на 
правилата за държавна помощ:

Or. en

Изменение 69
Удо Булман

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не се прилага по 
отношение на дадена институция, 
когато в приет по силата на член 148 
делегиран акт Комисията, въз основа на 
информацията, с която разполага, 
установи, че институцията 
удовлетворява всяко едно от следните 
условия, без да се засяга прилагането на 
правилата за държавна помощ:

Настоящата директива не се прилага по 
отношение на дадена институция или 
стопанска единица на кредитна 
институция, когато в приет по силата 
на член 148 делегиран акт Комисията, 
въз основа на информацията, с която 
разполага, установи, че институцията
или стопанската единица на 
институцията удовлетворява всяко 
едно от следните условия, без да се 
засяга прилагането на правилата за 
държавна помощ:

Or. en

Изменение 70
Томас Ман

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не се прилага по Настоящата директива не се прилага по 
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отношение на дадена институция, 
когато в приет по силата на член 148 
делегиран акт Комисията, въз основа на 
информацията, с която разполага, 
установи, че институцията 
удовлетворява всяко едно от следните 
условия, без да се засяга прилагането 
на правилата за държавна помощ:

отношение на дадена институция или 
стопанска единица на кредитна 
институция, когато в приет по силата 
на член 148 делегиран акт Комисията, 
въз основа на информацията, с която 
разполага, установи, че институцията
или стопанската единица на 
кредитна институция удовлетворява 
всяко едно от следните условия:

Or. de

Изменение 71
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5a – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) тя е създадена по силата на 
публичното право от органи на 
централата власт, регионални и местни 
органи на управление на държавата 
членка;

а) тя е създадена от органи на 
централата власт, регионални и местни 
органи на управление на държавата 
членка;

Or. en

Изменение 72
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) регулиращите я закони и 
разпоредби потвърждават, че
дейността ѝ е ограничена до 
постигане на напредък по определени
цели на финансовата, социалната или 

б) регулиращите я закони и 
разпоредби потвърждават, че нейните
цели включват дейности от 
обществен интерес, като например
предоставянето на финансиране за 
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икономическата политика в 
съответствие с регулиращите я 
закони и разпоредби на неконкурентна 
и нестопанска основа. В тази връзка 
политическите цели могат да 
включват предоставянето на 
финансиране за целите на 
популяризирането или развитието на 
конкретни икономически дейности или 
географски райони на съответната 
държава членка;

целите на популяризирането или 
развитието на конкретни икономически 
дейности или географски райони на 
съответната държава членка;

Or. en

Изменение 73
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) тя подлежи на подходящи и 
ефективни пруденциални изисквания, 
в това число минимални капиталови 
изисквания, и на подходяща надзорна 
уредба, чието въздействие е подобно 
на това на уредбата, установена от 
правото на Съюза;

в) тя подлежи на надзорна уредба,
която гарантира нейната финансова 
стабилност;

Or. en

Изменение 74
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) централното правителство, г) централното правителство, 
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регионалното правителство или местен 
орган на властта – според случая, има 
задължение да защитава нейната 
жизнеспособност или пряко или косвено 
да гарантира най-малко 90% от нейните
капиталови изисквания, изисквания за 
финансиране или експозиции;

регионалното правителство или местен 
орган на властта – според случая, има 
задължение да защитава нейната 
жизнеспособност или пряко или косвено 
да гарантира най-малко 75% от нейните
пасиви;

Or. en

Изменение 75
Томас Ман

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) на нея ѝ е забранено да приема 
гарантираните депозити по член 2, 
параграф 1, точка 5 от 
Директива 2014/49/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета12;

д) не е пряк получател на
спестовни депозити от частни лица;

__________________

12 Директива 2014/49/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 април 2014 г. относно схемите 
за гарантиране на депозити 
(ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149).

Or. de

Изменение 76
Маркус Фербер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а – буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) на нея ѝ е забранено да приема
гарантираните депозити по член 2, 
параграф 1, точка 5 от 
Директива 2014/49/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета12;

д) на нея ѝ е забранено да приема
директно спестовни депозити от 
частни лица;

__________________ __________________

12 Директива 2014/49/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 април 2014 г. относно схемите 
за гарантиране на депозити 
(ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149).

Or. de

Обосновка

С този критерий се цели защита на дребните вложители. Поради това е подходящо 
по-тясно определение в сравнение с определението за гарантираните депозити в 
Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите (Директивата
относно СГД), което е твърде широко формулирано.

Изменение 77
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) на нея ѝ е забранено да приема 
гарантираните депозити по член 2, 
параграф 1, точка 5 от Директива 
2014/49/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета12;

д) не е пряк получател на
спестовни депозити на потребители;

__________________

12 Директива 2014/49/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 април 2014 г. относно схемите 
за гарантиране на депозити (ОВ L 
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173, 12.6.2014 г., стр. 149).

Or. en

Обосновка

(Изменението е основано на информация, получена от Bundesverband Öffentlicher 
Banken Deutschlands, VÖB)

Изменение 78
Удо Булман

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) на нея ѝ е забранено да приема 
гарантираните депозити по член 2, 
параграф 1, точка 5 от Директива 
2014/49/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета12;

д) не е пряк получател на
спестовни депозити от частни лица;

__________________ __________________

12 Директива 2014/49/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 април 2014 г. относно схемите 
за гарантиране на депозити (ОВ L 
173, 12.6.2014 г., стр. 149).

Or. en

Изменение 79
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) на нея ѝ е забранено да приема д) на нея ѝ е забранено да приема 
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гарантираните депозити по член 2, 
параграф 1, точка 5 от Директива 
2014/49/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета12;

депозити на дребно с изключение на 
тези, гарантирани от централното 
или регионалното правителство или 
местния орган;

__________________

12 Директива 2014/49/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 април 2014 г. относно схемите 
за гарантиране на депозити (ОВ L 
173, 12.6.2014 г., стр. 149).

Or. en

Изменение 80
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дейността ѝ е ограничена до 
държавата членка, в която се намира 
главното ѝ управление;

е) ако институцията е учредена 
от регионално правителство или 
местен орган, голямата част от
дейността ѝ е ограничена до държавата 
членка, в която се намира главното ѝ 
управление;

Or. en

Изменение 81
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) общата стойност на нейните 
активи е под 30 милиарда евро;

ж) за институциите, чиито 
капиталови изисквания, изисквания за 
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финансиране или експозиции са 
гарантирани в размер на по-малко от 
75% пряко или непряко от 
централното правителство, 
регионално правителство или местен 
орган на управление, в съответствие с 
буква г), общата стойност на активите 
на институцията е под 30 милиарда 
евро;

Or. en

Изменение 82
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) общата стойност на нейните 
активи е под 30 милиарда евро;

ж) общата стойност на нейните 
активи е под 30 милиарда евро или 
централното правителство или 
регионален или местен орган на 
държавата членка в съответствие с 
буква г) гарантира пряко или косвено 
капиталовите изисквания, 
финансовите нужди и експозициите 
на институцията на ниво 100%;

Or. en

Обосновка

(Изменението е основано на информация, получена от Bundesverband Öffentlicher 
Banken Deutschlands, VÖB, като отклонението, свързано с превръщането на 
изискванията за гаранции в кумулативни, е от съображения за предпазливост.)

Изменение 83
Маркус Фербер
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) общата стойност на нейните 
активи е под 30 милиарда евро;

ж) общата стойност на нейните 
активи, които не са гарантирани от 
централното правителство, 
регионално правителство или местен 
орган на властта, е под 30 милиарда 
евро;

Or. de

Обосновка

Единствено общата стойност на негарантираните активи е от значение, що се 
отнася до въпроса дали дадена институция следва да бъде изключена от приложното 
поле.

Изменение 84
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) отношението на общия размер на 
нейните активи към БВП на съответната 
държава членка е по-малко от 20%.

з) отношението на общия размер на 
нейните активи към БВП на съответната 
държава членка е по-малко от 30%.

Or. en

Изменение 85
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
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Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5а – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) тя не е от съществено 
значение за вътрешната икономика 
на съответната държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 86
Перванш Берес, Роберто Гуалтиери

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5б

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Настоящата директива не се 
прилага по отношение на категории 
институции в дадена държава членка, 
когато в приет по силата на член 148 
делегиран акт Комисията, въз основа 
на информацията, с която разполага, 
установи, че институциите, които 
попадат в тази категория, се считат 
за кооперативни банки съгласно 
националното законодателство на 
държавата членка и удовлетворяват 
всяко едно от следните условия:

заличава се

а) те са финансови институции 
от кооперативно естество;

б) членството им е ограничено до 
членове, споделящи някои 
предварително определени общи 
лични характеристики или интереси;

в) те имат право да предоставят 
кредитни и финансови услуги само на 
членовете си;

г) те имат право да приемат 
депозити или възстановими средства 
само от членовете си и тези 
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депозити са гарантирани депозити по 
смисъла на член 2, параграф 1, точка 5 
от Директива 2014/49/ЕС;

д) те имат право да извършват 
само дейностите, изброени в точки 1
– 6 и 15 от приложение I към 
настоящата директива;

е) те подлежат на подходящи 
ефективни пруденциални изисквания, 
в това число минимални капиталови 
изисквания, и на надзорна уредба, 
чието въздействие е подобно на това 
на уредбата, установена от правото 
на Съюза;

ж) общата стойност на 
активите на тази категория 
институции не надвишава 3% от 
БВП на съответната държава 
членка, а общата стойност на 
активите на отделните институции 
не надвишава 100 милиона евро;

з) дейността им е ограничена до 
държавата членка, в която се намира 
главното им управление.

Комисията редовно проверява дали 
дадена категория институции, която 
е предмет на приет по силата на член 
148 делегиран акт, продължава да 
изпълнява условията, посочени в 
първа алинея.

Or. en

Изменение 87
Симона Бонафе, Андреа Коцолино

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5б

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Настоящата директива не се 
прилага по отношение на категории 

заличава се
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институции в дадена държава членка, 
когато в приет по силата на член 148 
делегиран акт Комисията, въз основа 
на информацията, с която разполага, 
установи, че институциите, които 
попадат в тази категория, се считат 
за кооперативни банки съгласно 
националното законодателство на 
държавата членка и удовлетворяват 
всяко едно от следните условия:

а) те са финансови институции 
от кооперативно естество;

б) членството им е ограничено до
членове, споделящи някои 
предварително определени общи 
лични характеристики или интереси;

в) те имат право да предоставят 
кредитни и финансови услуги само на 
членовете си;

г) те имат право да приемат 
депозити или възстановими средства 
само от членовете си и тези 
депозити са гарантирани депозити по 
смисъла на член 2, параграф 1, точка 5 
от Директива 2014/49/ЕС;

д) те имат право да извършват 
само дейностите, изброени в точки 1
– 6 и 15 от приложение I към 
настоящата директива;

е) те подлежат на подходящи 
ефективни пруденциални изисквания, 
в това число минимални капиталови 
изисквания, и на надзорна уредба, 
чието въздействие е подобно на това 
на уредбата, установена от правото 
на Съюза;

ж) общата стойност на 
активите на тази категория 
институции не надвишава 3% от 
БВП на съответната държава 
членка, а общата стойност на 
активите на отделните институции 
не надвишава 100 милиона евро;

з) дейността им е ограничена до 
държавата членка, в която се намира 
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главното им управление.

Комисията редовно проверява дали 
дадена категория институции, която 
е предмет на приет по силата на член 
148 делегиран акт, продължава да 
изпълнява условията, посочени в 
първа алинея.

Or. en

Изменение 88
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5б – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не се прилага по 
отношение на категории институции в 
дадена държава членка, когато в приет 
по силата на член 148 делегиран акт 
Комисията, въз основа на 
информацията, с която разполага, 
установи, че институциите, които 
попадат в тази категория, се считат за 
кооперативни банки съгласно 
националното законодателство на 
държавата членка и удовлетворяват 
всяко едно от следните условия:

Без да се засягат институциите, 
посочени в член 2, параграф 5,
настоящата директива не се прилага по 
отношение на категории институции в 
дадена държава членка, когато в приет 
по силата на член 148 делегиран акт 
Комисията, въз основа на 
информацията, с която разполага, 
установи, че институциите, които 
попадат в тази категория, се считат за 
кооперативни банки съгласно 
националното законодателство на 
държавата членка и удовлетворяват 
всяко едно от следните условия:

Or. en

Изменение 89
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5г – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) те имат право да приемат 
депозити или възстановими средства 
само от членовете си и тези депозити 
са гарантирани депозити по смисъла 
на член 2, параграф 1, точка 5 от 
Директива 2014/49/ЕС;

г) те имат право да приемат 
депозити или възстановими средства 
само от членовете си;

Or. en

Обосновка

(Изменението е въз основа на информацията, получена от Европейската мрежа от 
кредитни съюзи (ENCU).

Изменение 90
Паул Танг

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5г – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) те имат право да приемат 
депозити или възстановими средства 
само от членовете си и тези депозити 
са гарантирани депозити по смисъла 
на член 2, параграф 1, точка 5 от 
Директива 2014/49/ЕС;

г) те имат право да приемат 
депозити или възстановими средства 
само от членовете си;

Or. en

Изменение 91
Паул Танг

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5б – буква ж
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) общата стойност на 
активите на тази категория 
институции не надвишава 3% от 
БВП на съответната държава 
членка, а общата стойност на 
активите на отделните институции 
не надвишава 100 милиона евро;

заличава се

Or. en

Обосновка

Някои кредитни съюзи в държавите членки не биха попаднали в рамките на това 
ограничение.

Изменение 92
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5б – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) общата стойност на активите на 
тази категория институции не 
надвишава 3% от БВП на съответната 
държава членка, а общата стойност 
на активите на отделните 
институции не надвишава 100 
милиона евро;

ж) общата стойност на активите на 
тази категория институции не 
надвишава 3% от БВП на съответната 
държава членка;

Or. en

Обосновка

(Изменението е въз основа на информацията, получена от Европейската мрежа от 
кредитни съюзи (ENCU).
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Изменение 93
Ренато Сору, Луиджи Моргано

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 5ба (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5ба. Настоящата директива не се 
прилага по отношение на
институция, която е включена от 
Комисията в списъка, посочен в 
член 2, параграф 5, чрез делегиран акт, 
приет съгласно член 148.

Or. en

Изменение 94
Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират 
публикуването на списък на 
субектите, изключени от 
приложното поле на настоящата 
директива съгласно параграфи 5а и 5б, 
заедно с информация за обхвата на 
защитата на всеки депозит.

Or. en

Обосновка

(Вж. становището на ЕЦБ (CON/2017/46).). Банките за развитие и кредитните 
съюзи, които трябва да бъдат изключени, следва да бъдат ясно определени. Следва да 
се създаде публичен регистър на изключените субекти. В допълнение към това на 
обществеността следва да се предостави информация относно обхвата на 
защитата, предоставена на вложителите. Тази информация е необходима с цел да се 
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осигури прозрачност относно статута и надзора над тези субекти и защитата на 
неговите вложители.

Изменение 95
Симона Бонафе, Андреа Коцолино

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) добавя се следният параграф 7: заличава се

„До [5 години след влизане в сила] 
Комисията прави преглед на списъка, 
посочен в член 2, параграф 5, като 
преценява дали са все още валидни 
причините, довели до включването на 
субекти в него, и проучва 
приложимите спрямо субектите в 
списъка национална правна уредба и 
надзор, както и вида и качеството на 
предоставените от субектите в 
списъка гаранции за депозитите, а за 
субектите от вида, определен в член 
2, параграфи 5а и 5б – като вземе 
предвид и посочените в същите 
параграфи критерии. “

Or. en

Изменение 96
Ренато Сору, Луиджи Моргано

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) добавя се следният параграф 7: заличава се

„До [5 години след влизане в сила] 
Комисията прави преглед на списъка, 
посочен в член 2, параграф 5, като 
преценява дали са все още валидни 
причините, довели до включването на 
субекти в него, и проучва 
приложимите спрямо субектите в 
списъка национална правна уредба и 
надзор, както и вида и качеството на 
предоставените от субектите в 
списъка гаранции за депозитите, а за 
субектите от вида, определен в член 
2, параграфи 5а и 5б – като вземе 
предвид и посочените в същите 
параграфи критерии.“

Or. en

Изменение 97
Фулвио Мартушело, Габриел Мато, Ан Сандер, Георгиос Кирцос

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) добавя се следният параграф 7: заличава се

„До [5 години след влизане в сила] 
Комисията прави преглед на списъка, 
посочен в член 2, параграф 5, като 
преценява дали са все още валидни 
причините, довели до включването на 
субекти в него, и проучва 
приложимите спрямо субектите в 
списъка национална правна уредба и 
надзор, както и вида и качеството на 
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предоставените от субектите в 
списъка гаранции за депозитите, а за 
субектите от вида, определен в член 
2, параграфи 5а и 5б – като вземе 
предвид и посочените в същите 
параграфи критерии.“

Or. en

Изменение 98
Каролине Нахтехал, Мариан Харкин, Тиери Корнийе

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) добавя се следният параграф 7: заличава се

„До [5 години след влизане в сила] 
Комисията прави преглед на списъка, 
посочен в член 2, параграф 5, като 
преценява дали са все още валидни 
причините, довели до включването на 
субекти в него, и проучва 
приложимите спрямо субектите в 
списъка национална правна уредба и 
надзор, както и вида и качеството на 
предоставените от субектите в 
списъка гаранции за депозитите, а за 
субектите от вида, определен в член 
2, параграфи 5а и 5б – като вземе 
предвид и посочените в същите 
параграфи критерии.“

Or. en



PE616.798v01-00 46/193 AM\1144242BG.docx

BG

Обосновка

По-подходящо е да има стабилен изчерпателен списък на освободените институции.

Изменение 99
Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [5 години след влизане в сила]
Комисията прави преглед на списъка, 
посочен в член 2, параграф 5, като 
преценява дали са все още валидни 
причините, довели до включването на 
субекти в него, и проучва 
приложимите спрямо субектите в 
списъка национална правна уредба и 
надзор, както и вида и качеството на 
предоставените от субектите в списъка 
гаранции за депозитите, а за субектите 
от вида, определен в член 2, параграфи 
5а и 5б – като вземе предвид и 
посочените в същите параграфи 
критерии.

До [5 години след влизане в сила] 
Комисията прави преглед на
националната правна уредба и надзор, 
както и вида и качеството на 
предоставените от субектите в списъка 
гаранции за депозитите, а за субектите 
от вида, определен в член 2, параграфи 
5а и 5б – като вземе предвид и 
посочените в същите параграфи 
критерии.

Посочените в член 2, параграфи 5а и 
5б критерии, по силата на които 
институция може да бъде освободена 
чрез делегиран акт съгласно член 148, 
при никакви обстоятелства не се
прилагат по отношение на 
институции, които преди това са 
били освободени съгласно списъка в 
параграф 5.

Or. en

Обосновка

Пояснява се, че освободените институции, които са изрично упоменати в списъка, не 
е необходимо да изпълняват критериите, посочени в член 2, параграфи 5а и 5б.
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Изменение 100
Отмар Карас

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [5 години след влизане в сила]
Комисията прави преглед на списъка, 
посочен в член 2, параграф 5, като 
преценява дали са все още валидни 
причините, довели до включването на 
субекти в него, и проучва 
приложимите спрямо субектите в 
списъка национална правна уредба и 
надзор, както и вида и качеството на 
предоставените от субектите в списъка
гаранции за депозитите, а за субектите 
от вида, определен в член 2, параграфи 
5а и 5б – като вземе предвид и 
посочените в същите параграфи 
критерии.

До [5 години след влизане в сила] ЕБО 
изготвя проект на доклад с оценка на 
националната правна уредба и надзор,
приложими спрямо субектите, както 
и вида и качеството на предоставените 
от субектите по член 2, параграфи 5а и 
5б гаранции за депозитите на тези 
субекти, и представя този доклад на 
Комисията и на Европейския 
парламент.

Or. en

Обосновка

С това изменение се гарантира правната сигурност във връзка с включването на 
субектите в списъка в ДКИ IV, член 2, параграф 5. В своето становище и доклад от 
ноември 2017 г. относно въпроси от регулаторния периметър, свързани с ДКИ 
IV/РКИ, ЕБО отбелязва, че член 2, параграф 5 от ДКИ IV остава валиден и се нуждае 
от малка актуализация. В това изменение се предвижда доклад на ЕБО с оценка на 
приложимата национална правна рамка и надзор до 5 години след влизане в сила на 
настоящата директива.

Изменение 101
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г
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Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [5 години след влизане в сила] 
Комисията прави преглед на списъка, 
посочен в член 2, параграф 5, като 
преценява дали са все още валидни 
причините, довели до включването на 
субекти в него, и проучва 
приложимите спрямо субектите в
списъка национална правна уредба и 
надзор, както и вида и качеството на 
предоставените от субектите в 
списъка гаранции за депозитите, а за 
субектите от вида, определен в член 
2, параграфи 5а и 5б – като вземе 
предвид и посочените в същите 
параграфи критерии.

Посочените в член 2, параграфи 5а и 
5б критерии, по силата на които 
институция може да бъде освободена 
чрез делегиран акт съгласно член 148, 
при никакви обстоятелства не се
прилагат по отношение на 
институции, които преди това са 
били освободени съгласно списъка в 
параграф 5. До [5 години след влизане в 
сила] Комисията може да направи
преглед на субектите, включени в 
списъка по член 2, параграфи 5а и 5б, 
националната правна уредба и надзор,
приложими по отношение на тях,
както и вида и качеството на 
предоставените от тези субекти
гаранции за депозитите, като вземе 
предвид и посочените в същите 
параграфи критерии.

Or. en

Изменение 102
Паул Танг

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г
Директива 2013/36/ЕС
Член 2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [5 години след влизане в сила]
Комисията прави преглед на списъка, 
посочен в член 2, параграф 5, като 
преценява дали са все още валидни 
причините, довели до включването на 
субекти в него, и проучва приложимите 
спрямо субектите в списъка национална 
правна уредба и надзор, както и вида и
качеството на предоставените от 
субектите в списъка гаранции за 

До [5 години след влизане в сила] 
Комисията прави преглед на списъка, 
посочен в член 2, параграф 5, като 
преценява дали са все още валидни 
причините, довели до включването на 
субекти в него, и проучва приложимите 
спрямо субектите в списъка национална 
правна уредба и надзор, а за субектите 
от вида, определен в член 2, параграфи 
5а и 5б – като вземе предвид и 
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депозитите, а за субектите от вида, 
определен в член 2, параграфи 5а и 5б –
като вземе предвид и посочените в 
същите параграфи критерии.

посочените в същите параграфи 
критерии.

Or. en

Изменение 103
Нина Гил, Алфред Сант, Оле Лудвигсон, Удо Булман, Юг Байе, Мади Делво, 
Кътълин Сорин Иван, Паул Танг, Роберто Гуалтиери, Перванш Берес, Костас 
Мавридис, Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Директива 2013/36/ЕС
Член 3 – точка 64а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64a) Неутрална по отношение на 
пола политика за възнагражденията в 
кредитна институция или 
инвестиционен посредник означава 
политика за възнагражденията, 
основана на равно заплащане за 
мъжете и жените за равен труд или 
за труд с равна стойност.

Or. en

Изменение 104
Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3a (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 8 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(3a) член 8, параграф 1 се изменя, 
както следва:

Държавите членки изискват от 
кредитните институции да получат 
лиценз, преди да започнат своята 

„Държавите членки изискват от 
кредитните институции да получат 
лиценз от компетентните органи, 
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дейност. Без да засягат членове 10 – 14,
те определят изискванията за издаване 
на лицензи и ги съобщават на ЕБО.

преди да започнат своята дейност, 
включително дейностите, включени в 
приложение 1. Без да засягат 
членове 10 – 14, държавите членки
определят изискванията за издаване на 
лицензи и ги съобщават на ЕБО. “

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Обосновка

(See the ECB's opinion (CON/2017/46)). The CRD and Regulation (EU) No 1024/2013 do not 
explicitly provide that banks have to obtain prior authorisation for activities 3-15 on the list 
in Annex I. Some Member States have implemented universal bank licences comprising all 
activities on that list. It is important to clearly establish that credit institutions cannot perform 
any of the activities listed in Annex I without prior authorisation from the competent 
authority. Such harmonisation should help the framework for banking authorisation to be 
evenly and consistently applied within the Union. Such a harmonised framework for the 
authorisation of a broad range of activities conducted by banks would contribute to a level 
playing field across the Union.

Изменение 105
Мади Делво

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2013/36/ЕС
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В член 9 параграф 2 се заменя 
със следното:

заличава се

„2. Параграф 1 не се прилага за 
приемане на депозити или на други 
средства, възстановими от всяко от 
следните:

а) дадена държава членка;

б) регионални или местни органи 
на властта на държава членка;
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в) международни публични 
институции, чиито членове са една 
или повече държави членки;

г) лица или предприятия, 
предприемането и осъществяването 
на дейността на които са изрично 
обхванати от правото на Съюза, 
различни от настоящата директива 
и Регламент (ЕС) № 575/2013;

д) субекти, посочени в член 2, 
параграф 5, чиято дейност се урежда 
от националното законодателство. “

Or. en

Обосновка

В своето становище относно другите финансови посредници от ноември 2017 г. 
(EBA/Op/2017/13) ЕБО заключава, че: „В настоящата си редакция член 9, параграф 2 
от ДКИ IV е напълно възможно да продължи да бъде от практическо значение в 
регулаторните системи на държавите членки и всяко негово изменение трябва да 
бъде подкрепено с предварителна щателна оценка на въздействието, надхвърляща 
обхвата на доклада за другите финансови посредници“. Като се има предвид, че не е 
извършена такава оценка на въздействието, изменението има за цел запазването на
член 9, параграф 2 в настоящата му редакция.

Изменение 106
Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2013/36/ЕС
Член 9 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) субекти, посочени в член 2,
параграф 5, чиято дейност се урежда от 
националното законодателство.

д) субекти, посочени в член 2,
параграфи 5, 5а и 5б, чиято дейност се 
урежда от националното 
законодателство.

Or. en
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Обосновка

С цел последователност, така че да се включат всички елементи, посочени в член 2.

Изменение 107
Буркард Балц

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2013/36/ЕС
Член 9 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) субекти, посочени в член 2,
параграф 5, чиято дейност се урежда от 
националното законодателство.

д) субекти, посочени в член 2,
параграфи 5 и 5а, чиято дейност се 
урежда от националното 
законодателство.

Or. en

Изменение 108
Нина Гил

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21б заличава се

Междинно предприятие майка в ЕС

1. Държавите членки изискват 
две или повече институции в Съюза, 
които са част от една и съща група 
на трета държава, да имат 
междинно предприятие майка от ЕС, 
което е установено в Съюза.

2. Държавите членки изискват 
от междинното предприятие майка 
от ЕС да получи, в съответствие с 
член 8, лиценз за институция или – в 
съответствие с член 21а – за 
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финансов холдинг или смесен 
финансов холдинг.

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат, 
ако общата стойност на активите в 
Съюза, притежавани от групата на 
трета държава, е под 30 милиарда 
евро, освен ако групата на трета 
държава е Г-СЗИ извън ЕС.

4. За целите на настоящия член 
общата стойност на активите в 
Съюза, притежавани от групата на 
трета държава, следва да включва 
следното:

а) общите активи на всяка 
институция в Съюза от групата на 
трета държава, както са посочени в 
консолидирания ѝ баланс; и

б) общите активи на всеки клон 
на групата на трета държава, 
лицензиран в Европейския съюз.

5. Компетентните органи 
уведомяват ЕБО за всеки предоставен 
лиценз в съответствие с параграф 2.

Or. en

Изменение 109
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват две 
или повече институции в Съюза, които 
са част от една и съща група на трета 
държава, да имат междинно 
предприятие майка от ЕС, което е 
установено в Съюза.

1. Държавите членки изискват две 
или повече институции или клонове на 
трети държави в Съюза, които са част 
от една и съща група на трета държава, 
да имат междинно предприятие майка 
от ЕС, което е установено в Съюза.

Or. en
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Изменение 110
Каролине Нахтехал, Мариан Харкин, Петър Йежек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват две 
или повече институции в Съюза, които 
са част от една и съща група на трета 
държава, да имат междинно 
предприятие майка от ЕС, което е 
установено в Съюза.

1. При условията на параграф 1а
държавите членки изискват две или 
повече институции в Съюза, които са 
част от една и съща група на трета 
държава, да имат междинно 
предприятие майка от ЕС, което е 
установено в Съюза.

Or. en

Обосновка

Създаването на възможност за две междинни предприятия майка е правилният 
баланс между ефективен надзор и ефективно структуриране.

Изменение 111
Брайън Хейс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват две 
или повече институции в Съюза, които 
са част от една и съща група на трета 
държава, да имат междинно 
предприятие майка от ЕС, което е 
установено в Съюза.

1. При условията на параграф 7
държавите членки изискват две или 
повече институции в Съюза, които са 
част от една и съща група на трета 
държава, да имат междинно 
предприятие майка от ЕС, което е 
установено в Съюза.

Or. en
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Изменение 112
Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват
две или повече институции в Съюза, 
които са част от една и съща група на 
трета държава, да имат междинно 
предприятие майка от ЕС, което е 
установено в Съюза.

1. Две или повече институции в 
Съюза, които са част от една и съща 
група на трета държава, имат едно
междинно предприятие майка от ЕС, 
което е установено в Съюза.

Or. en

Обосновка

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Изменение 113
Волф Клинц

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват
две или повече институции в Съюза, 
които са част от една и съща група на 
трета държава, да имат междинно 
предприятие майка от ЕС, което е 

1. Две или повече институции в 
Съюза, които са част от една и съща 
група на трета държава, имат поне едно
междинно предприятие майка от ЕС, 
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установено в Съюза. което е установено в Съюза.

Or. en

Изменение 114
Отмар Карас

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Чрез дерогация от параграф 1 
компетентните органи може да 
разрешат на посочените в параграф 1 
институции да имат две междинни 
предприятия майка от ЕС, когато 
учредяването на едно междинно 
предприятие майка от ЕС:

i) би било в конфликт с правната 
или регулаторната рамка, която 
налага разделяне на дейностите в 
третата държава, в която се намира 
главното управление на крайното 
предприятие майка на групата на 
трета държава, или

ii) би направило възможността за 
преструктуриране по-малко 
ефективна или би накърнило 
финансовата стабилност въз основа 
на оценката, извършвана от 
компетентния орган за 
преструктуриране на междинното 
предприятие майка от ЕС в тясно 
сътрудничество с органа за 
преструктуриране на предприятието 
майка на междинното предприятие 
майка от ЕС.

Or. en
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Обосновка

С изменението се гарантира, че в изискването за междинно предприятие майка от 
ЕС са отчетени задължителните изисквания за разделяне на дейностите в други 
юрисдикции, както и съображения за финансова стабилност и преструктуриране.

Изменение 115
Ашли Фокс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Компетентните органи може 
да изискват от посочените в 
параграф 1 институции да имат две 
или повече междинни предприятия 
майка от ЕС, ако установят, че само 
едно междинно предприятие майка би 
било несъвместимо със задължително 
изискване за разделяне на дейностите 
в съответствие с правилата на 
третата държава, в която се намира 
главното управление на крайното 
предприятие майка на групата на 
трета държава, или че би било 
подходящо с цел улесняване на 
ефективния надзор над 
институцията или 
преструктурирането ѝ.

Or. en

Изменение 116
Каролине Нахтехал, Мариан Харкин, Петър Йежек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Компетентните органи може 
да разрешат на посочените в 
параграф 1 институции да имат две 
междинни предприятия майка от ЕС, 
ако са се уверили, че само едно 
междинно предприятие майка би 
било несъвместимо със задължително 
изискване за разделяне на дейностите 
в съответствие с правилата на 
третата държава, в която се намира 
главното управление на крайното 
предприятие майка на групата на 
трета държава, или че това би 
улеснило ефективното 
преструктуриране на институцията.

Or. en

Обосновка

Създаването на възможност за две междинни предприятия майка е правилният 
баланс между ефективен надзор и ефективно структуриране.

Изменение 117
Мат Карти, Мартин Ширдеван, Мигел Виегаш

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Компетентните органи може 
да разрешат на посочените в 
параграф 1 институции да имат две 
междинни предприятия майка от ЕС, 
ако компетентните органи 
установят, че само едно междинно 
предприятие майка би било 
оперативно несъвместимо със 
задължително изискване за разделяне 
на дейностите в съответствие с 
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правилата на третата държава, в 
която се намира главното управление 
на крайното предприятие майка на 
групата на трета държава.

Or. en

Изменение 118
Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Компетентните органи може 
да разрешат на посочените в 
параграф 1 институции да имат две 
междинни предприятия майка от ЕС, 
ако се уверят, че само едно междинно 
предприятие майка би било 
несъвместимо със задължително 
изискване за разделяне на дейностите 
в съответствие с правото на 
третата държава, в която се намира 
главното управление на крайното 
предприятие майка на групата на 
трета държава.

Or. en

Обосновка

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.
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Изменение 119
Ашли Фокс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Чрез дерогация от параграфи 1 
и 1а компетентните органи може да 
разрешат на институция в Съюза, 
която е част от една и съща група на 
трета държава заедно с други 
институции в Съюза, да остане извън 
междинното предприятие майка или 
междинните предприятия майка, 
когато са установили, че 
въздействието от изискването(ията) 
в параграфи 1 и 1а върху структурата 
на въпросната(ите) 
институцията(ите) може да е
непропорционално спрямо ползите от 
надзора и преструктурирането.

Or. en

Изменение 120
Ан Сандер, Ален Ламасур, Ален Кадек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват 
от междинното предприятие майка
от ЕС да получи, в съответствие с член 
8, лиценз за институция или – в 
съответствие с член 21а – за финансов 
холдинг или смесен финансов холдинг.

2. Междинно предприятие майка е 
кредитна институция в съответствие 
с член 8 или одобрен в съответствие с 
член 21а финансов холдинг или смесен 
финансов холдинг.

Чрез дерогация от първия 
подпараграф, когато дейностите на 
групата на трета държава се 



AM\1144242BG.docx 61/193 PE616.798v01-00

BG

извършват предимно от 
инвестиционни посредници или ако 
във връзка с инвестиционните 
дейности трябва да бъде учредено 
второ междинно предприятие майка 
от ЕС, за да се спази задължително 
изискване, посочено в параграф 1а, 
съответно междинното предприятие 
майка от ЕС или второто междинно 
предприятие майка от ЕС може да 
бъде инвестиционен посредник, 
лицензиран съгласно член 5, 
параграф 1 от Директива 2014/65/ЕС.

За целите на този параграф се счита, 
че дейност се извършва предимно от 
инвестиционни посредници, ако 
общият консолидиран баланс на 
инвестиционните посредници в 
групата представлява най-малко 50% 
от общия консолидиран баланс на 
групата или ако генерираният от 
инвестиционните посредници доход 
представлява най-малко 50% от 
общите приходи на групата.

Or. en

Обосновка

В тази редакция текстът не би бил съвместим със ситуация, в която междинното 
предприятие майка е инвестиционен посредник, понеже това се установява съгласно 
Директивата за пазарите на финансови инструменти (MIFID), а не съгласно ДКИ. 
Изменението дава възможност междинното предприятие майка да бъде 
инвестиционен посредник, ако групата на трета държава осъществява предимно 
дейности на инвестиционен посредник.

Изменение 121
Ашли Фокс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват 
от междинното предприятие майка от 
ЕС да получи, в съответствие с член 8,
лиценз за институция или – в 
съответствие с член 21а – за финансов 
холдинг или смесен финансов холдинг.

2. Междинно предприятие майка 
от ЕС е кредитна институция,
лицензирана в съответствие с член 8,
или одобрен в съответствие с член 21а
финансов холдинг или смесен финансов 
холдинг.

Чрез дерогация от първия 
подпараграф, когато никоя от 
институциите, посочени в 
параграф 1, не е кредитна 
институция или, за да се спази 
задължително изискване, посочено в 
параграф 1а, трябва да бъде учредено 
второ междинно предприятие майка 
от ЕС във връзка с инвестиционните 
дейности, съответно междинното 
предприятие майка от ЕС или 
второто междинно предприятие 
майка от ЕС може да бъде 
инвестиционен посредник, лицензиран
съгласно член 5, параграф 1 от 
Директива 2014/65/ЕС.

Or. en

Изменение 122
Каролине Нахтехал, Мариан Харкин, Петър Йежек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват 
от междинното предприятие майка
от ЕС да получи, в съответствие с член 
8, лиценз за институция или – в 
съответствие с член 21а – за финансов 
холдинг или смесен финансов холдинг.

2. Междинно предприятие майка е 
кредитна институция, лицензирана в 
съответствие с член 8, или учреден в 
съответствие с член 21а финансов 
холдинг или смесен финансов холдинг.

Чрез дерогация от първия 
подпараграф, когато никоя от 
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институциите, посочени в 
параграф 1, не е кредитна 
институция или, за да се спази 
задължително изискване, посочено в 
параграф 1а, трябва да бъде учредено 
второ междинно предприятие майка 
от ЕС във връзка с инвестиционните 
дейности, съответно междинното 
предприятие майка от ЕС или 
второто междинно предприятие 
майка от ЕС може да бъде 
инвестиционен посредник, лицензиран
съгласно член 5, параграф 1 от 
Директива 2014/65/ЕС.

Or. en

Обосновка

Създаването на възможност за две междинни предприятия майка е правилният 
баланс между ефективен надзор и ефективно структуриране.

Изменение 123
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от 
междинното предприятие майка от ЕС 
да получи, в съответствие с член 8, 
лиценз за институция или – в 
съответствие с член 21а – за финансов 
холдинг или смесен финансов холдинг.

2. Държавите членки изискват от 
междинното предприятие майка от ЕС 
да получи, в съответствие с член 8, 
лиценз за кредитна институция или – в 
съответствие с член 21а – за финансов 
холдинг или смесен финансов холдинг.

Or. en

Изменение 124
Отмар Карас
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от
междинното предприятие майка от 
ЕС да получи, в съответствие с член 8, 
лиценз за институция или – в 
съответствие с член 21а – за финансов 
холдинг или смесен финансов холдинг.

2. Държавите членки изискват от
междинните предприятия майка от 
ЕС да получат, в съответствие с член 8, 
лиценз за институция или – в 
съответствие с член 21а – за финансов 
холдинг или смесен финансов холдинг.

Or. en

Обосновка

Техническо изменение във връзка с изменението на член 21б, параграф 1a (нов).

Изменение 125
Естер де Ланге

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В допълнение към параграф 2 на 
междинно предприятие майка от ЕС 
се разрешава да получи лиценз за 
инвестиционен посредник съгласно 
член 5 от Директива 2014/65/ЕС, ако в 
същата група на трета държава няма
кредитни институции или 
инвестиционни посредници със 
системно значение.

Or. en

Изменение 126
Тиери Корнийе
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат, 
ако общата стойност на активите в 
Съюза, притежавани от групата на трета 
държава, е под 30 милиарда евро, освен 
ако групата на трета държава е Г-
СЗИ извън ЕС.

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат, 
ако общата стойност на активите в 
Съюза, притежавани от групата на трета 
държава, е под 30 милиарда евро.

Or. en

Обосновка

Междинното предприятие майка се запазва, но се въвежда пропорционалност.

Изменение 127
Мади Делво

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат, 
ако общата стойност на активите в 
Съюза, притежавани от групата на трета 
държава, е под 30 милиарда евро, освен 
ако групата на трета държава е Г-
СЗИ извън ЕС.

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат, 
ако общата стойност на активите в 
Съюза, притежавани от групата на трета 
държава, е под 45 милиарда евро.

Or. en

Обосновка

С цел да има еднакви условия на конкуренция в световен мащаб с изменението се 
увеличава прагът до 45 милиарда евро, за да се приведе в съответствие с праговете, 
приложими в други юрисдикции (напр. в САЩ). В допълнение към това, за да се избегне 
непропорционалното въздействие върху групи от трети държави с ограничено 
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присъствие в Съюза, мярката не следва автоматично да обхваща всички Г-СЗИ от 
трети държави. Не всички Г-СЗИ са от системно значение за финансовата система 
на ЕС.

Изменение 128
Нина Гил

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат, 
ако общата стойност на активите в 
Съюза, притежавани от групата на трета 
държава, е под 30 милиарда евро, освен 
ако групата на трета държава е Г-
СЗИ извън ЕС.

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат, 
ако общата стойност на активите в 
Съюза, притежавани от групата на трета 
държава, е под 30 милиарда евро.

Or. en

Изменение 129
Каролине Нахтехал, Мариан Харкин, Петър Йежек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат, 
ако общата стойност на активите в 
Съюза, притежавани от групата на трета 
държава, е под 30 милиарда евро, освен 
ако групата на трета държава е Г-
СЗИ извън ЕС.

3. Параграфи 1, 1а и 2 не се 
прилагат, ако общата стойност на 
активите в Съюза, притежавани от 
групата на трета държава, е под 50
милиарда евро.

Or. en
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Обосновка

С цел изискванията относно междинните предприятия майка да станат по-
пропорционални.

Изменение 130
Ашли Фокс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат, 
ако общата стойност на активите в 
Съюза, притежавани от групата на трета 
държава, е под 30 милиарда евро, освен 
ако групата на трета държава е Г-
СЗИ извън ЕС.

3. Параграфи 1, 1а, 1б и 2 не се 
прилагат, ако общата стойност на 
активите в Съюза, притежавани от 
групата на трета държава, е под 50
милиарда евро.

Or. en

Изменение 131
Отмар Карас

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат, 
ако общата стойност на активите в 
Съюза, притежавани от групата на трета 
държава, е под 30 милиарда евро, освен 
ако групата на трета държава е Г-СЗИ 
извън ЕС.

3. Параграфи 1, 1а и 2 не се
прилагат, ако общата стойност на 
активите в Съюза, притежавани от 
групата на трета държава, е под 30 
милиарда евро, освен ако групата на 
трета държава е Г-СЗИ извън ЕС.

Or. en
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Обосновка

Техническо изменение във връзка с изменението на член 21б, параграф 1a (нов).

Изменение 132
Естер де Ланге

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат, 
ако общата стойност на активите в 
Съюза, притежавани от групата на трета 
държава, е под 30 милиарда евро, освен 
ако групата на трета държава е Г-СЗИ 
извън ЕС.

3. Параграфи 1, 2 и 2а не се 
прилагат, ако общата стойност на 
активите в Съюза, притежавани от 
групата на трета държава, е под 30 
милиарда евро, освен ако групата на 
трета държава е Г-СЗИ извън ЕС.

Or. en

Изменение 133
Ашли Фокс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на настоящия член 
общата стойност на активите в Съюза, 
притежавани от групата на трета 
държава, следва да включва следното:

4. За целите на настоящия член 
общата стойност на
субсидиаризираните активи в Съюза, 
притежавани от групата на трета 
държава, представлява размерът на 
общите активи на всяка институция 
в Съюза на групата на трета 
държава, както са посочени в 
консолидирания ѝ баланс или в 
индивидуалния ѝ баланс, когато 
балансът на дадена институция не е 
консолидиран.
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а) общите активи на всяка 
институция в Съюза от групата на 
трета държава, както са посочени в 
консолидирания ѝ баланс; и

б) общите активи на всеки клон 
на групата на трета държава, 
лицензиран в Европейския съюз.

Or. en

Изменение 134
Нина Гил

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на настоящия член 
общата стойност на активите в Съюза, 
притежавани от групата на трета 
държава, следва да включва следното:

4. За целите на настоящия член 
общата стойност на активите в Съюза, 
притежавани от групата на трета 
държава, следва да включва общите 
активи на всяка институция в Съюза 
на групата на трета държава, както 
са посочени в консолидирания ѝ 
баланс;

Or. en

Изменение 135
Каролине Нахтехал, Мариан Харкин, Петър Йежек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б– параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на настоящия член 
общата стойност на активите в Съюза, 
притежавани от групата на трета 

4. За целите на настоящия член 
общата стойност на активите в Съюза, 
притежавани от групата на трета 
държава, следва да представлява сбор 
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държава, следва да включва следното: от следното:

Or. en

Изменение 136
Каролине Нахтехал, Мариан Харкин, Петър Йежек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) общите активи на всяка 
институция в Съюза от групата на 
трета държава, както са посочени в 
консолидирания ѝ баланс; и

а) размера на общите активи на 
всяка институция в Съюза на групата на 
трета държава, както са посочени в 
консолидирания ѝ баланс или в 
индивидуалния ѝ баланс, когато 
балансът на дадена институция не е 
консолидиран; и

Or. en

Изменение 137
Петър Йежек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общите активи на всеки клон 
на групата на трета държава, 
лицензиран в Европейския съюз.

заличава се

Or. en

Обосновка

Като се има предвид правното естество на клоновете и за разлика от дъщерните 
предприятия, включването на клонове в изчислението на общата стойност на 
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активите би предполагало значителни разходи за банките на трети държави, 
свързани с преместването на клоновете към съответните лицензирани банки в 
европейското икономическо пространство (ЕИП). Ако трябва да бъдат включени 
клоновете, на теория това би означавало, че междинно предприятие майка би 
трябвало да бъде учредено дори в случай на филиалът с минимална големина.

Изменение 138
Мади Делво

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общите активи на всеки клон 
на групата на трета държава, 
лицензиран в Европейския съюз.

заличава се

Or. en

Обосновка

Активите на клоновете не следва да се включват в изчислението на прага. Клоновете 
нямат правосубектност, клонът е част от предприятието майка и не разполага със 
„собствени“ активи. Изменението допринася за пропорционалност на изискването, 
като се избягва потенциално сложният и изкуствен процес на символично приписване 
на активи на клонове. Освен това способства за съгласуване на приложното поле на 
изискването с това на сходни изисквания в трети държави като САЩ.

Изменение 139
Каролине Нахтехал, Мариан Харкин, Петър Йежек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общите активи на всеки клон на 
групата на трета държава, лицензиран в 
Европейския съюз.

б) размера на общите активи на 
всеки клон на групата на трета държава, 
лицензиран да извършва дейност в 
Европейския съюз в съответствие с 
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член 47.

Or. en

Изменение 140
Естер де Ланге

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общите активи на всеки клон на 
групата на трета държава, лицензиран в 
Европейския съюз.

б) общите активи на всеки клон на 
групата на трета държава, установен в 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 141
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато се прилагат 
параграфи 1 или 2, държавите членки 
изискват всеки клон на трета 
държава на групата на трета 
държава да бъде установен отново 
като кредитна институция или като 
клон на кредитна институция, 
установена в Съюза.

Or. en

Изменение 142
Естер де Ланге
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато се прилагат 
параграфи 1 или 2, държавите членки
изискват всеки клон на трета 
държава на групата на трета 
държава да бъде установен отново 
като институция или като клон на 
институция в Съюза.

Or. en

Изменение 143
Ашли Фокс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За целите на настоящия член 
общата стойност на активите в 
Съюза, притежавани от групата на 
трета държава, следва да 
представлява сбор от:

а) размера на общите активи на 
всяка институция в Съюза на групата 
на трета държава, както са посочени 
в консолидирания ѝ баланс или в 
индивидуалния ѝ баланс, когато 
балансът на дадена институция не е 
консолидиран; и

б) размера на общите активи на 
всеки клон на групата на трета 
държава, лицензиран да извършва 
дейност в Европейския съюз в 
съответствие с член 47.
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Or. en

Изменение 144
Ашли Фокс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентните органи 
уведомяват ЕБО за всеки предоставен 
лиценз в съответствие с параграф 2.

5. Компетентните органи 
уведомяват ЕБО за всеки предоставен 
лиценз в съответствие с параграф 2 и 
съобщават следната информация 
относно всяка група на трета 
държава, извършваща дейност в 
тяхната юрисдикция:

Or. en

Изменение 145
Ашли Фокс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. имената и размера на общите 
активи на принадлежащите към 
група на трета държава институции, 
върху които се осъществява надзор, 
както и видовете дейности, които са 
лицензирани да извършват;

Or. en

Изменение 146
Ашли Фокс
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. имената и размера на общите 
активи, съответстващи на 
клоновете, лицензирани в 
съответната държава членка 
съгласно член 47;

Or. en

Изменение 147
Ашли Фокс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 5в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. името и правната форма на 
междинното предприятие майка в 
ЕС, създадено в съответната 
държава членка, ако има такова, и 
името на групата на трета държава, 
от която то е част.

Or. en

Изменение 148
Ашли Фокс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 6 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕБО публикува на уебсайта си списък 
на всички междинни предприятия 
майки в ЕС, които са получили лиценз в 
Съюза.

ЕБО публикува на уебсайта си списък 
на всички групи на трети държави, 
извършващи дейност в Съюза, и на 
тяхното междинно предприятие 
майка или съответно предприятия 
майки в ЕС, когато е приложимо,
които са получили лиценз в Съюза.

Or. en

Изменение 149
Ашли Фокс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи проверяват, че за 
всички институции, които са част от
една и съща група на трета държава,
има едно междинно предприятие 
майка в ЕС.

Компетентните органи проверяват, че
всяка институция в тяхната 
юрисдикция, която е част от група на 
трета държава, отговаря на едно от 
следните условия:

а) има едно междинно 
предприятие майка в ЕС;

б) представлява междинно 
предприятие майка в ЕС;

в) представлява единствената 
институция в Съюза на групата на 
трета държава;

г) представлява част от група на 
трета държава, чиято обща 
стойност на активите в Съюза е под 
50 милиарда евро, или

д) представлява институция, за 
която компетентните органи са 
установили, че не се изисква 
междинно предприятие майка в ЕС.

Or. en
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Изменение 150
Мат Карти, Мартин Ширдеван, Мигел Виегаш

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи проверяват, че за 
всички институции, които са част от 
една и съща група на трета държава, има 
едно междинно предприятие майка в 
ЕС.

Компетентните органи проверяват, че за 
всички институции, които са част от 
една и съща група на трета държава, има 
едно междинно предприятие майка в 
ЕС, освен ако компетентните органи 
не са разрешили на институция да 
има две междинни предприятия 
майка в ЕС, за да спази задължително 
изискване за разделяне на дейностите 
в съответствие с правилата на 
третата държава, в която се намира 
главното управление на крайното 
предприятие майка на групата на 
трета държава.

Or. en

Изменение 151
Каролине Нахтехал, Мариан Харкин, Петър Йежек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи проверяват, че за 
всички институции, които са част от
една и съща група на трета държава,
има едно междинно предприятие 
майка в ЕС.

Компетентните органи проверяват, че
всяка институция в тяхната 
юрисдикция, която е част от група на 
трета държава, отговаря на едно от 
следните условия:

а) има междинно предприятие 
майка в ЕС;
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б) представлява междинно 
предприятие майка в ЕС;

в) представлява единствената 
институция в Съюза на групата на 
трета държава; или

г) представлява част от група на 
трета държава, чиято обща 
стойност на активите в Съюза е под 
30 милиарда евро.

Or. en

Изменение 152
Отмар Карас

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи проверяват, че за 
всички институции, които са част от 
една и съща група на трета държава,
има едно междинно предприятие майка 
в ЕС.

Компетентните органи проверяват, че за 
всички институции, които са част от 
една и съща група на трета държава, е 
изпълнено изискването за междинно 
предприятие майка в ЕС.

Or. en

Обосновка

Техническо изменение във връзка с изменението на член 21б, параграф 1a (нов).

Изменение 153
Естер де Ланге

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/63/ЕС
Член 21б – параграф 6 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи проверяват, че за 
всички институции, които са част от 
една и съща група на трета държава, има
едно междинно предприятие майка в 
ЕС.

Компетентните органи проверяват, че за 
всички институции, които са част от 
една и съща група на трета държава, има 
междинно предприятие майка в ЕС.

Or. en

Изменение 154
Нина Гил

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Чрез дерогация от параграф 1 
групите, извършващи дейност чрез 
повече от една институция в Съюза и 
с обща стойност на активите над 
30 милиарда евро към датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива, по силата на настоящия 
член разполагат с междинно 
предприятие майка в ЕС или по 
силата на параграф 7 – с две или 
повече междинни предприятия майка
в ЕС, в срок до четири години от 
датата на прилагане на директивата.

Or. en

Изменение 155
Отмар Карас

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 6a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. В срок от четири години след 
влизането в сила на настоящата 
директива Комисията прави преглед 
на изискванията, наложени на 
институциите по силата на 
настоящия член, и след като се 
консултира с ЕБО, представя доклад 
на Европейския парламент и на 
Съвета. След публикуването на този 
доклад Комисията представя по 
целесъобразност необходимите 
законодателни изменения, ако има 
такива. В доклада се разглежда:

а) дали изискванията в 
настоящия член са изпълними, 
необходими и пропорционални и дали 
други мерки биха били по-
целесъобразни;

б) дали други юрисдикции 
прилагат изисквания, които са сходни 
с настоящия член, и ако е така, 
естеството и действието на тези 
изисквания, съгласуваността им с 
изискванията в настоящия член и 
въздействието на различните прагове 
за активи в тези юрисдикции;

в) въздействието на 
изискванията за структурно 
разделяне в други юрисдикции.

Or. en

Обосновка

С това изменение се предвижда Комисията да докладва на Европейския парламент и 
на Съвета, след като се консултира с ЕБО, относно целесъобразността на 
изискването за междинно предприятие майка и ако е необходимо, да предложи 
законодателни изменения на това изискване.

Изменение 156
Ашли Фокс



AM\1144242BG.docx 81/193 PE616.798v01-00

BG

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Групите на трети държави, 
които към [датата на влизане в сила 
на настоящата директива] 
извършват дейност чрез повече от 
една институция в Съюза и са 
обхванати от изискванията на 
настоящия член, разполагат с 
междинно предприятие майка в ЕС 
или в случая по параграф 1a – с две 
междинни предприятия майка в ЕС, в 
срок до четири години от датата на 
прилагане на директивата.

Or. en

Изменение 157
Брайън Хейс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Когато законови или 
подзаконови актове на юрисдикцията 
по произход на дадена група налагат 
изискване за структурно разделяне на 
различни дейности, компетентните 
органи допускат установяване на две 
междинни предприятия майка в ЕС, 
при условие че:

а) съответните органи за 
преструктуриране са убедени, че 
съществуването на два холдинга не 
представлява препятствие пред 
преструктурирането на дейностите 
на групата, ръководени от тези 
холдинги, както и пред евентуално
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изискуемо реорганизиране на тези 
дейности след преструктурирането;

б) съответните надзорни органи 
са убедени, че съществуването на два 
холдинга не представлява 
препятствие пред надзора на 
дейностите на групата, ръководени 
от тези холдинги;

в) поне едно от предприятията 
майка е кредитна институция или е 
холдинг спрямо такава.

Or. en

Изменение 158
Каролине Нахтехал, Петър Йежек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Чрез дерогация от параграф 1 
групите, извършващи дейност чрез 
повече от една институция в Съюза и 
с обща стойност на активите над 
30 милиарда евро към [датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива], разполагат с междинно 
предприятие майка в ЕС или в случая 
по параграф 1а – с две междинни 
предприятия майка в ЕС, в срок до 
[датата на прилагане на 
директивата плюс три години].

Or. en

Обосновка

Въвежда се тригодишен преходен период за междинни предприятия майка.
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Изменение 159
Нина Гил

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Чрез дерогация от параграф 6 
групите на трети държави, които са 
обект на национални законови или 
подзаконови актове, налагащи 
изискване за структурно разделяне на 
дейности, може да имат повече от 
едно междинно предприятие майка в 
ЕС. Тези междинни предприятия 
майка в ЕС са съгласувани със 
структурното разделяне на 
дейностите, което се изисква да бъде 
предприето от банковата група.

Or. en

Изменение 160
Ашли Фокс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. В срок от три години след 
влизането в сила на настоящата 
директива Комисията прави преглед 
на изискванията, наложени на 
институциите по силата на 
настоящия член, и след като се 
консултира с ЕБО, представя доклад 
на Европейския парламент и на 
Съвета. След публикуването на този 
доклад Комисията представя по 
целесъобразност необходимите 
законодателни изменения, ако има 



PE616.798v01-00 84/193 AM\1144242BG.docx

BG

такива. В доклада се разглежда:

а) дали изискванията в 
настоящия член са изпълними, 
необходими и пропорционални и дали 
други мерки биха били по-
целесъобразни;

б) дали други юрисдикции 
прилагат изисквания, които са сходни 
с настоящия член, и ако е така, 
естеството и действието на тези 
изисквания, съгласуваността им с 
изискванията в настоящия член и 
въздействието на различните прагове 
за активи в тези юрисдикции;

в) въздействието на 
изискванията за структурно 
разделяне в други юрисдикции.

Or. en

Изменение 161
Отмар Карас

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Чрез дерогация от параграф 1 
групите, извършващи дейност чрез 
повече от една институция в Съюза и 
с обща стойност на активите над 
30 милиарда евро към [датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива], разполагат с междинно 
предприятие майка в ЕС или в случая 
по параграф 1а – с две междинни 
предприятия майка в ЕС, в срок до 
[датата на прилагане на 
директивата плюс три години].

Or. en
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Обосновка

Предвид потенциалното реорганизиране на юридически лица, както и необходимото 
време за получаване на одобрения от надзорните органи, с настоящото изменение се 
предвижда достатъчно дълъг преходен период за установяване на едно или две 
междинни предприятия майка в ЕС за групите, които извършват дейност чрез повече 
от една институция в Съюза и чиято обща стойност на активите е над 30 милиарда 
евро.

Изменение 162
Брайън Хейс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Когато съгласно настоящия 
член се допускат две междинни 
предприятия майка, те се 
разглеждат заедно като група, която 
е обект на консолидиран надзор в 
съответствие с дял VII, глава 3 от 
настоящата директива, и 
консолидиращият надзорник се 
определя съгласно посочените 
разпоредби.

Or. en

Изменение 163
Брайън Хейс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 6в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6в. Когато съгласно настоящия 
член се допускат две междинни 
предприятия майка, те се 
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разглеждат заедно като група за 
целите на Директива 2014/59/ЕС, 
определя се групов орган за 
преструктуриране в съответствие с 
разпоредбите на посочената 
директива, като този орган разполага 
с всички правомощия спрямо 
междинните предприятия майка,
каквито би имал, ако те 
представляваха група с предприятие 
майка от ЕС.

Or. en

Изменение 164
Брайън Хейс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2013/36/ЕС
Член 21б – параграф 6г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6г. Чрез дерогация от параграф 1 
групите, извършващи дейност чрез 
повече от една институция в Съюза и 
с обща стойност на активите над 
30 милиарда евро към [датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива], разполагат с междинно 
предприятие майка в ЕС или в случая 
по параграф 7 – с две междинни 
предприятия майка в ЕС, в срок до 
[датата на прилагане на 
директивата плюс четири години].

Or. en

Изменение 165
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11a (нова)



AM\1144242BG.docx 87/193 PE616.798v01-00

BG

Директива 2013/36/ЕС
Член 56 – буква еа (нова) и буква eб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) В член 56 се добавят букви еа) и 
еб):

„еа) компетентните органи, 
посочени в член 48 от изменената 
Директива (ЕС) 2015/849 на 
Европейския парламент и на Съвета;

еб) компетентните органи или 
образуванията, отговарящи за 
прилагането на правилата за 
структурно разделяне в рамките на 
банкова група. “

Or. en

Изменение 166
Отмар Карас

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11a (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 56 – буква еа (нова) и буква eб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) В член 56 се добавят букви еа) и 
еб):

„еа) компетентните органи, 
посочени в член 48 от Директива (ЕС) 
2015/849 на Европейския парламент и 
на Съвета1a;

еб) компетентните органи или 
образуванията, отговарящи за 
прилагането на правилата за 
структурно разделяне в рамките на 
банкова група.“

__________________

1a Директива (ЕС) 2015/849 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 май 2015 г. за предотвратяване 
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използването на финансовата 
система за целите на изпирането на 
пари и финансирането на тероризма, 
за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 648/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета и за отмяна на 
Директива 2005/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и на 
Директива 2006/70/ЕО на Комисията 
(ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73)

Or. en

Обосновка

В съответствие с препоръките на ЕЦБ това изменение има за цел да се способстват 
сътрудничеството и обменът на информация съгласно член 56 от Директивата за 
капиталовите изисквания с органите за борба с изпирането на пари и 
противодействие на финансирането на тероризма, както и с компетентните органи 
или образуванията, отговарящи за прилагането на правилата за структурно 
разделяне в рамките на банкова група.

Изменение 167
Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11a (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 56 – буква еа (нова) и буква eб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) В член 56 се добавят букви еа) и 
еб):

„еа) компетентните органи, посочени 
в член 48 от Директива (ЕС) 2015/849 
на Европейския парламент и на 
Съвета;

еб) компетентните органи или 
образуванията, отговарящи за 
прилагането на правилата за 
структурно разделяне в рамките на 
банкова група.“

Or. en
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Обосновка

Новите букви биха способствали за сътрудничеството и обмена на информация с 
органите за борба с изпирането на пари и противодействие на финансирането на 
тероризма, както и с органите, отговарящи за прилагането на правилата за 
структурно разделяне.

Изменение 168
Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11б (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 63 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) В края на член 63 се добавя 
следната алинея:

„Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи може най-
малкото да изискат заместник на 
лице, посочено в първата алинея, ако 
то действа в нарушение на 
задълженията си, предвидени в нея.“

Or. en

Обосновка

(Вж. становището на ЕЦБ (COD/2017/46).). Изменението има за цел да разреши на 
компетентните органи да изискват заместник на одитор на кредитна институция, в 
случай че той нарушава задълженията си по параграф 1.

Изменение 169
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11б (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 67 – параграф 1 – буква па (нова) до буква пг (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) В член 67 се добавят букви па), 
пб), пв) и пг): 

„па) институция не изпълнява
капиталовите изисквания по член 92 
от Регламент (ЕС) № 575/2013; 

пб) институция или физическо 
лице не спазва задължение, 
произтичащо от нормативен акт или 
решение на компетентния орган; 

пв) институция извършва 
действия без предварително 
разрешение от компетентния орган, в 
случай че се изисква да получи такова 
по силата на разпоредбите на 
Регламент (ЕС) № 575/2013 или 
национални разпоредби, с които се 
транспонира настоящата директива, 
получила е такова разрешение 
посредством представяне на невярна 
информация или не отговаря на 
условията, съгласно които е било 
издадено разрешението; 

пг) институция не изпраща 
уведомление или не го прави по 
правилния начин, изцяло или навреме, 
когато е задължена да изпрати
такова уведомление съгласно 
Регламент (ЕС) № 575/2013 или 
национални разпоредби, с които се 
транспонира настоящата 
директива.“

Or. en

Изменение 170
Тиери Корнийе

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11a (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 74
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Текст в сила Изменение

(11a) Член 74 се заличава.

„Член 74

Вътрешно управление и планове за 
възстановяване и преструктуриране

1. Институциите разполагат с 
надеждни правила за управление, 
включващи ясна организационна 
структура с точно определени, 
прозрачни и последователни нива на 
отговорност, ефективни процеси за 
установяване, управление, наблюдение 
и сигнализиране за рисковете, на 
които са изложени или могат да 
бъдат изложени, адекватни 
механизми за вътрешен контрол, 
включващи разумни 
административни и счетоводни 
процедури, и политики и практики за 
възнагражденията, които са 
съобразени с разумното и ефективно 
управление на риска и го насърчават.

2. Правилата, процесите и 
механизмите по параграф 1 са 
всеобхватни и пропорционални на 
естеството, мащаба и сложността 
на рисковете, присъщи за бизнес 
модела и дейностите на 
институцията. Отчитат се 
техническите критерии, определени в 
членове 76 – 95.

3. ЕБО издава насоки за правилата, 
процедурите и механизмите по 
параграф 1 в съответствие с 
параграф 2.“

Or. en

Обосновка

Слабите правила за управление са една от причините за слабостите в част от 
европейския банков сектор. Не е достатъчно да се дават насоки. Макар да е важно да 
се вземе под внимание принципът на пропорционалност, в правната уредба на ЕС 
следва да бъдат прогласени няколко основни принципа. Целите в член 74 от 
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Директивата за капиталовите изисквания следва да се прехвърлят в Регламента за 
капиталовите изисквания. Добрите практики, предвидени в националните уредби, 
както и тези в някои национални банкови сектори биха могли да са полезни за целия 
банков сектор в ЕС, като по този начин ще укрепят стабилността в целия 
Европейски съюз.

Изменение 171
Нина Гил, Алфред Сант, Оле Лудвигсон, Удо Булман, Юг Байе, Мади Делво, 
Кътълин Сорин Иван, Паул Танг, Роберто Гуалтиери, Перванш Берес, Костас 
Мавридис, Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11a (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 74

Текст в сила Изменение

(11a) Член 74 се изменя, както 
следва:

1. Институциите разполагат с 
надеждни правила за управление, 
включващи ясна организационна 
структура с точно определени, 
прозрачни и последователни нива на 
отговорност, ефективни процеси за 
установяване, управление, наблюдение 
и сигнализиране за рисковете, на които 
са изложени или могат да бъдат 
изложени, адекватни механизми за 
вътрешен контрол, включващи разумни 
административни и счетоводни 
процедури, и политики и практики за 
възнагражденията, които са съобразени 
с разумното и ефективно управление на 
риска и го насърчават.

„1. Институциите разполагат с 
надеждни правила за управление, 
включващи ясна организационна 
структура с точно определени, 
прозрачни и последователни нива на 
отговорност, ефективни процеси за 
установяване, управление, наблюдение 
и сигнализиране за рисковете, на които 
са изложени или могат да бъдат 
изложени, адекватни механизми за 
вътрешен контрол, включващи разумни
административни и счетоводни 
процедури, и политики и практики за 
възнагражденията, които са съобразени 
с разумното и ефективно управление на 
риска и го насърчават. Тези политики и 
практики за възнагражденията са 
неутрални по отношение на пола.

2. Правилата, процесите и 
механизмите по параграф 1 са 
всеобхватни и пропорционални на 
естеството, мащаба и сложността на 
рисковете, присъщи за бизнес модела и 
дейностите на институцията. Отчитат се 
техническите критерии, определени в 
членове 76 – 95.

2. Правилата, процесите и 
механизмите по параграф 1 са 
всеобхватни и пропорционални на 
естеството, мащаба и сложността на 
рисковете, присъщи за бизнес модела и 
дейностите на институцията. Отчитат се 
техническите критерии, определени в 
членове 76 – 95.
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3. ЕБО издава насоки за правилата, 
процедурите и механизмите по параграф 
1 в съответствие с параграф 2.

3. ЕБО издава насоки за правилата, 
процедурите и механизмите по параграф 
1 в съответствие с параграф 2. Една 
година след приемането на 
директивата ЕБО ще издаде насоки 
относно неутрални по отношение на 
пола политика за възнагражденията 
за кредитните институции и 
инвестиционните посредници. Две 
години след публикуването на тези 
насоки и въз основа на информацията, 
събрана от националните 
компетентни органи, ЕБО ще 
изготви доклад относно прилагането 
на неутралните по отношение на 
пола политики за възнагражденията 
от страна на кредитните 
институции и инвестиционните 
посредници. “

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=BG)

Изменение 172
Нина Гил, Алфред Сант, Оле Лудвигсон, Удо Булман, Юг Байе, Мади Делво, 
Кътълин Сорин Иван, Паул Танг, Роберто Гуалтиери, Костас Мавридис, Перванш 
Берес, Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Директива 2013/36/ЕС
Член 75 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи събират 
информацията, оповестена в 
съответствие с критериите за 
оповестяване по член 450, параграф 1, 
букви ж), з), и) и к) от Регламент (ЕС) № 
575/2013, и я използват за сравняване на 
тенденциите и практиките в областта на 
възнагражденията. Компетентните 
органи предоставят тази информация на 

1. Компетентните органи събират 
информацията, оповестена в 
съответствие с критериите за 
оповестяване по член 450, параграф 1, 
букви ж), з), и) и к) от Регламент (ЕС) № 
575/2013, както и информацията, 
предоставяна от кредитните 
институции и инвестиционните 
посредници относно разликата в 
заплащането на жените и мъжете, и
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ЕБО. я използват за сравняване на 
тенденциите и практиките в областта на 
възнагражденията. Компетентните 
органи предоставят тази информация на 
ЕБО.

Or. en

Изменение 173
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12a (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 75 – параграф 3

Текст в сила Изменение

(12a) Параграф 3 се заменя със 
следното:

3. Компетентните органи събират
информация за броя на физическите 
лица във всяка институция, получаващи 
възнаграждения от 1 милион евро или 
повече на финансова година, обособени 
в класове от по 1 милион евро, 
включително за професионалните им 
задължения, съответната сфера на 
дейност и основните елементи на 
заплатата, премиите, дългосрочните 
ползи и пенсионните вноски. Тази 
информация се предава на ЕБО, който я 
оповестява в обобщен вид за всички 
държави членки по произход с 
използването на общ формат за 
представяне. ЕБО може да разработи 
насоки за улесняване на изпълнението 
на настоящия параграф и за 
осигуряване на последователност на 
събираната информация.

3. Институциите докладват на
компетентните органи информация за 
броя на физическите лица във всяка 
институция, получаващи 
възнаграждения от 1 милион евро или 
повече на финансова година, обособени 
в класове от по 1 милион евро, 
включително за професионалните им 
задължения, съответната сфера на 
дейност и основните елементи на 
заплатата, премиите, дългосрочните 
ползи и пенсионните вноски.
Компетентните органи предават
тази информация на ЕБО, който я 
оповестява в обобщен вид за всички 
държави членки по произход с 
използването на общ формат за 
представяне.

Or. en
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Изменение 174
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12б (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 75 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Добавя се следният 
параграф 3а:

„ЕБО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
с които се установяват единните 
формати, честотата, датите на 
докладването, определенията и 
информационно-технологичните 
решения, които трябва да се 
прилагат в Съюза при докладването 
на информацията, посочена в 
параграф 3.“

Or. en

Изменение 175
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12в (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 76 – параграф 3 – алинея 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) В края на член 76 се добавя 
следната алинея:

„Този параграф не се прилага спрямо 
малките и несложни институции 
съгласно определеното в член 430а от 
Регламент (ЕС) № 575/2013. “

Or. en
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=BG)

Изменение 176
Филип Ламбертс, Ернест Уртасун, Свен Гиголд

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12в (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 78 – параграф 4

Текст в сила Изменение

(13a) В член 78 параграф 4 се заменя 
със следното:

4. Когато отделни институции се 
отклоняват значително от повечето 
други институции или когато между 
подходите се наблюдават малко общи 
характеристики, което води до големи 
различия в резултатите, компетентните 
органи проучват причините за това и 
предприемат необходимите корективни 
мерки, ако може ясно да се определи, че 
подходът на институцията води до 
подценяване на капиталовите 
изисквания, което не се дължи на 
разликите в базисните рискове на 
експозициите или позициите.

„4. Когато отделни институции се 
отклоняват значително от повечето 
други институции или когато между 
подходите се наблюдават малко общи 
характеристики, което води до големи 
различия в резултатите, компетентните 
органи проучват причините за това и 
предприемат необходимите корективни 
мерки, ако може ясно да се определи, че 
подходът на институцията води до 
подценяване на капиталовите 
изисквания, което не се дължи на 
разликите в базисните рискове на 
експозициите или позициите.

Държавите членки гарантират, че
компетентните органи разполагат с 
необходимите правомощия да 
предприемат най-малко следните 
корективни мерки:

– налагане на изискване 
институцията да приложи 
допълнителни мултипликационни 
коефициенти спрямо капиталовите 
изисквания, определени посредством 
вътрешни подходи;

– налагане на изискване 
институцията да използва относим 
стандартизиран подход или друг 
модел, предвиден в Регламент (ЕС) 
№ 575/2013, за изчисляване на размера 
на рисково претеглените експозиции 
или капиталовите изисквания с 
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изключение на операционния риск;

– налагане на изискване 
институцията да приложи долна 
граница на капиталовите изисквания, 
определени посредством вътрешния 
подход, изразена като процент от 
относимия стандартизиран подход 
или друг модел, предвиден в Регламент 
(ЕС) № 575/2013, за изчисляване на 
размера на рисково претеглените 
експозиции или капиталовите 
изисквания с изключение на 
операционния риск;

– налагане на мораториум върху 
одобряването на корекции във 
вътрешните подходи, ако те водят до 
значително по-ниски тегла на 
рисковете;

– налагане на изискване 
институциите да оповестяват 
разликите между изчисленията в 
резултат от относимия стандартен 
подход и от вътрешните подходи;

ЕБО издава насоки в съответствие с 
член 16 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010 с цел сближаване на
прилагането на посочените в 
настоящия параграф корективни 
мерки от страна на компетентните 
органи. “

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Bg:PDF)

Изменение 177
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива 2013/36/ЕС
Член 84 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи 
проверяват, че институциите са въвели 
вътрешни системи или използват 
стандартизирана методика за 
установяване, оценка и управление на 
рисковете, произтичащи от потенциални 
промени в лихвените проценти, които 
засягат както икономическата стойност 
на собствения капитал, така и нетния 
лихвен доход от дейности извън 
търговския портфейл на институцията.

1. Компетентните органи 
проверяват, че институциите са въвели 
вътрешни системи или използват 
стандартизирана методика за 
установяване, оценка и управление на 
рисковете, произтичащи от потенциални 
промени в лихвените проценти, които 
засягат както икономическата стойност 
на собствения капитал, така и нетния 
лихвен доход от дейности извън 
търговския портфейл на институцията.
Чрез дерогация малките и несложни 
институции съгласно определеното в 
член 430а от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013 се задължават да 
използват стандартизираната 
методика само ако компетентният 
орган стигне до заключението, че 
вътрешните системи не са 
достатъчни.

Or. en

Изменение 178
Ан Сандер, Ален Ламасур, Ален Кадек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива 2013/36/ЕС
Член 84 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи 
проверяват, че институциите са въвели 
системи за оценка и наблюдение на 
рисковете, произтичащи от потенциални 
промени в кредитните спредове, които
засягат както икономическата 
стойност на собствения капитал, 
така и нетния лихвен доход от 
дейности извън търговския портфейл на 
институцията.

2. Компетентните органи 
проверяват, че институциите са въвели 
системи за оценка и наблюдение на 
рисковете, произтичащи от потенциални 
промени в кредитните спредове, които
не могат да бъдат обяснени с лихвен
риск или с очаквания риск от внезапно 
кредитно неизпълнение от дейности 
извън търговския портфейл на 
институцията, свързани с активи,
отчетени по пазарна стойност 
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(оценка по пазарни цени).

Or. en

Обосновка

Съгласно стандартите на Базелския комитет по банков надзор рискът, свързан с 
кредитните спредове в банковия портфейл, е изолиран от лихвения риск в банковия 
портфейл и се определя като „свързан риск, който трябва да се наблюдава и 
оценява“. Изменението има за цел определението на риска, свързан с кредитните 
спредове в банковия портфейл, да бъде съгласувано с това на Базелския комитет по 
банков надзор.

Изменение 179
Ан Сандер, Ален Ламасур, Ален Кадек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива 2013/36/ЕС
Член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентните органи могат да 
изискат от институциите да 
използват посочената в параграф 1 
стандартизирана методика, когато 
вътрешните системи, прилагани от
институциите с цел оценка на 
посочените в параграф 1 рискове, не са 
задоволителни.

3. Компетентните органи могат да 
изискат от дадена институция за всеки 
отделен случай да използва посочената 
в параграф 1 стандартизирана методика, 
когато вътрешните системи, прилагани 
от тази институция с цел оценка на 
посочените в параграф 1 рискове, не са 
задоволителни.

Компетентните органи обосновават 
надлежно в писмен вид пред всяка 
институция решението да изискат 
използването на стандартизираната 
методика.

Or. en

Обосновка

В съответствие с правилата от Базел използването на стандартизираната 
методика следва да се налага от компетентен орган за всеки отделен случай след 
индивидуален преглед на системата за управление и моделите на дадена институция. 
Тъй като решението е със сериозни последици, е важно надзорните органи да 
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обосноват надлежно в писмен вид пред всяка институция евентуалното решение за 
налагане на стандартизирания подход, като по-специално следва да опишат ясно 
недостатъците на вътрешния модел на банката при измерването на лихвения риск в 
банковия портфейл.

Изменение 180
Перванш Берес

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива 2013/36/ЕС
Член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентните органи могат да 
изискат от институциите да 
използват посочената в параграф 1 
стандартизирана методика, когато 
вътрешните системи, прилагани от
институциите с цел оценка на 
посочените в параграф 1 рискове, не са 
задоволителни.

3. След анализ за всеки отделен 
случай на моделите и рамката за 
управление на дадена институция,
компетентните органи могат да изискат 
от нея да използва посочената в 
параграф 1 стандартизирана методика, 
когато вътрешните системи, прилагани 
от тази институция с цел оценка на 
посочените в параграф 1 рискове, не са 
задоволителни. Компетентните 
органи обосновават решенията си за 
налагане на използването на тази 
методика.

Or. en

Изменение 181
Ан Сандер, Ален Ламасур, Ален Кадек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива 2013/36/ЕС
Член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентните органи могат да 
изискат от институциите да използват 
посочената в параграф 1 
стандартизирана методика, когато 

3. Компетентните органи могат да 
изискат от институциите да използват 
посочената в параграф 1 
стандартизирана методика като 
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вътрешните системи, прилагани от 
институциите с цел оценка на 
посочените в параграф 1 рискове, не са 
задоволителни.

резервен вариант, когато вътрешните
модели, прилагани от институциите с 
цел оценка на посочените в параграф 1 
рискове, имат недостатъци, 
установени при индивидуална оценка 
на моделите за измерване на 
институциите.

Or. en

Обосновка

В стандарта на Базелския комитет относно лихвения риск в банковия портфейл се 
предлага възможността за прилагане на стандартизиран модел, в случай че бъдат 
открити „недостатъци“ във вътрешните модели за измерване. Формулировката „не 
са задоволителни“ предполага много по-широко приложение. Освен това в 
стандартизираната рамка на Базелския комитет се определя модел, а не се посочва 
цяла „система“, поради което считаме, че терминът „модел“ е по-подходящ.

Изменение 182
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива 2013/36/ЕС
Член 84 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕБО разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти за уточняване, за 
целите на настоящия член, на 
стандартизираната методика, която 
институциите могат да използват за 
оценка на рисковете, посочени, в 
параграф 1.

ЕБО разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти за уточняване, за 
целите на настоящия член, на 
стандартизираната методика, която 
институциите могат да използват за 
оценка на рисковете, посочени в 
параграф 1, в това число 
консервативно калибрирана
алтернативна опростена методика 
за малки и несложни институции 
съгласно определението в член 430а 
от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Or. en
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Изменение 183
Каролине Нахтехал, Волф Клинц, Мариан Харкин

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива 2013/36/ЕС
Член 84 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕБО разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти за уточняване, за 
целите на настоящия член, на
стандартизираната методика, която 
институциите могат да използват за 
оценка на рисковете, посочени, в 
параграф 1.

ЕБО разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти за уточняване, за 
целите на настоящия член, на
принципите на пропорционална и 
опростена стандартизирана
методика, която институциите могат да 
използват за оценка на рисковете, 
посочени в параграф 1, или да бъдат 
задължени да я използват съгласно 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Оценката по втория стълб следва да остане извънреден процес. Не е целесъобразно да 
се създават технически стандарти, в които се конкретизира как следва да бъдат 
измервани рисковете във втория стълб.

Изменение 184
Отмар Карас

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13a (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 84a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Добавя се следният член 84a:

„Член 84a

Рискове, свързани с околната среда

ЕБО проучва възможността за 
въвеждане на нова категория рискове, 
които са свързани с околната среда, с 
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оглед да се оценят, наред с 
останалото, евентуални значими 
източници и ефекти от свързани с 
околната среда специфични рискове 
върху институциите, като се вземе 
под внимание съществуващото 
докладване във връзка с 
устойчивостта, извършвано от тях. 
В срок до [датата на влизане в сила 
плюс една година] ЕБО представя на 
Комисията доклад с констатациите 
си.

Въз основа на този доклад и ако е 
целесъобразно, Комисията представя 
законодателно предложение на 
Европейския парламент и на Съвета.“

Or. en

Обосновка

С оглед на изменението на климата и енергийния преход ЕБО е натоварен със 
задачата да представи доклад на Европейския парламент и на Комисията относно 
въвеждането на нова категория рискове, които са свързани с околната среда, с оглед 
да се оценят, наред с останалото, евентуални значими източници и ефекти от
свързани с околната среда специфични рискове върху институциите, като се вземе 
под внимание съществуващото докладване във връзка с устойчивостта, извършвано 
от тях.

Изменение 185
Паул Танг, Якоб фон Вайцзекер, Марко Вали, Удо Булман

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13a (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 84a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Добавя се следният член 84a:

„Член 84а 

Рискове, свързани с климата

1. Компетентните органи 
гарантират, че се прилагат политики 
и процеси за установяване, измерване 
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и управление на всички съществени 
източници и ефекти от рисковете, 
свързани с климата.

2. За целите на параграф 1 
институцията трябва да установи 
следното:

а) рисковете, на които е 
изложена институцията в 
краткосрочен, средносрочен и 
дългосрочен план;

б) описание на значимите 
концентрации на кредитни 
експозиции към активи, свързани с 
въглерода (carbon-related assets), ако те 
са съществени. Това следва да включва 
анализ на ориентиран към бъдещето 
сценарий за климата, в който се
оценява как портфейлът 
съответства на целта на 
Парижкото споразумение за 
ограничаване на глобалното 
затопляне до много под 2°C съгласно 
препоръката на работната група 
относно оповестяването на 
финансова информация във връзка с 
климата;

в) описание на ефекта от
рисковете, свързани с климата, върху 
дейностите, стратегията и 
финансовото планиране на 
институцията, доколкото те са 
съществени и с финансов характер;

г) описание на процесите, които 
институцията използва за 
идентифициране, оценяване и 
управление на рисковете, свързани с 
климата;

д) параметрите и показателите, 
които институцията е използвала, за 
да оцени ефекта от краткосрочните, 
средносрочните и дългосрочните 
рискове, свързани с климата, върху 
кредитирането и дейностите като 
финансов посредник, ако те са 
съществени.
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3. ЕБО издава насоки, с които 
определя:

а) понятието за краткосрочна, 
средносрочна и дългосрочна 
перспектива;

б) понятието за специфични 
проблеми, свързани с климата, които 
потенциално могат да възникнат в 
краткосрочен, средносрочен или 
дългосрочен план и които биха могли 
да имат материален, финансов ефект 
върху институцията;

в) понятието за физически 
рискове и рискове, свързани с прехода;

г) понятието за процесите, 
които определят какви рискове могат 
да имат съществен, финансов ефект 
върху институцията;

д) понятието „зелена 
експозиция“ въз основа на 
методиката за въглеродния 
отпечатък, определена от 
Комисията в съответствие с член 
501га (нов) от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013;

е) понятието „кафява 
експозиция“ въз основа на 
методиката за въглеродния 
отпечатък, определена от 
Комисията в съответствие с член 
501гб (нов) от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013;

ж) понятието за анализ на 
ориентиран към бъдещето сценарий 
за климата на равнището на 
портфейла.

ЕБО публикува тези насоки до ... [две 
години след влизането в сила на 
настоящата директива].

4. ЕБО следва да проведе анализ 
на ориентиран към бъдещето 
сценарий за климата във връзка с 
портфейлите на регулираните 
субекти, за да оцени рисковете, 
свързани с климата, и съгласуването 
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на кредитните портфейли с 
въпросите на климата на равнището 
на пазара на ЕС. Той следва да 
съгласува тази своя работа с други 
европейски надзорни органи и с 
Комисията с цел хармонизиране на 
анализа на сценария за климата.“

Or. en

Обосновка

Предвид изменението на климата и изискванията, свързани с енергийния преход, 
институциите следва да включат в своето управление на риска също така и 
рисковете, свързани с климата.

Изменение 186
Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13a (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 84a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Добавя се следният член 84a:

„Член 84a

Рискове, свързани с околната среда

1. Компетентните органи 
гарантират, че се прилагат политики 
и процеси за установяване, измерване 
и управление на всички съществени 
източници и ефекти от рисковете,
свързани с околната среда.

2. За целите на параграф 1 
институцията трябва да установи 
следното:

а) рисковете, на които е 
изложена институцията в 
краткосрочен, средносрочен и 
дългосрочен план;

б) описание на значимите 
концентрации на кредитни 
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експозиции към активи, свързани с 
въглерода (carbon-related assets), ако те 
са съществени. Това следва да включва 
анализ на ориентиран към бъдещето 
сценарий за климата, в който се
оценява как портфейлът 
съответства на целта на 
Парижкото споразумение за 
ограничаване на глобалното 
затопляне до много под 2°C съгласно 
препоръката на работната група 
относно оповестяването на 
финансова информация във връзка с 
климата към Съвета за финансова 
стабилност;

в) описание на ефекта от 
рисковете, свързани с околната среда, 
върху дейностите, стратегията и 
финансовото планиране на 
институцията, доколкото те са 
съществени и с финансов характер;

г) описание на процесите, които 
институцията използва за 
идентифициране, оценяване и 
управляване на рисковете, свързани с 
околната среда;

д) параметрите и показателите, 
които институцията е използвала, за 
да оцени ефекта от краткосрочните, 
средносрочните и дългосрочните 
рискове, свързани с околната среда, 
върху кредитирането и дейностите 
като финансов посредник, ако те са 
съществени.

3. ЕБО издава насоки, с които 
определя:

а) понятието за краткосрочна, 
средносрочна и дългосрочна 
перспектива;

б) понятието за специфични 
проблеми, свързани с околната среда, 
които потенциално могат да 
възникнат в краткосрочен, 
средносрочен или дългосрочен план и 
които биха могли да имат 
съществени, финансов ефект върху 
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институцията;

в) понятието за физически 
рискове и рискове, свързани с прехода;

г) понятието за процесите, 
които определят какви рискове могат 
да имат съществен, финансов ефект 
върху институцията;

д) понятието за актив, свързан с 
въглерода (carbon-related asset);

е) понятието за анализ на 
ориентиран към бъдещето сценарий 
за климата на равнището на 
портфейла.

ЕБО публикува тези насоки до [две 
години след влизането в сила на 
настоящата директива].

4. ЕБО следва да проведе анализ 
на ориентиран към бъдещето 
сценарий за климата във връзка с 
портфейлите на регулираните 
субекти, за да оцени рисковете, 
свързани с околната среда, и 
съгласуването на кредитните 
портфейли с въпросите на климата 
на равнището на пазара на ЕС. Той 
следва да съгласува тази своя работа с 
други европейски надзорни органи и с 
Комисията с цел хармонизиране на 
анализа на сценария за климата.“

Or. en

Обосновка

Допълнително съгласуване на новия член 84a с препоръките на работната група 
относно оповестяването на финансова информация във връзка с климата към Съвета 
за финансова стабилност.

Изменение 187
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13a (нова)
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Директива 2013/36/ЕС
Член 84a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Добавя се следният член 84a:

„Член 84a

Съществени рискове от екологичен, 
социален и управленски характер

1. Компетентните органи 
гарантират, че се прилагат политики 
и процеси за установяване, измерване 
и управление на всички съществени 
източници и ефекти от
съществените рискове от екологичен, 
социален и управленски характер.

2. За целите на параграф 1 
институцията трябва да установи 
следното:

а) рисковете, на които е 
изложена институцията в 
краткосрочен, средносрочен и 
дългосрочен план;

б) описание на значимите 
концентрации на кредитни 
експозиции към активи, свързани с 
въглерода (carbon-related assets), ако те 
са съществени;

в) описание на ефекта на 
съществените рискове от екологичен, 
социален и управленски характер 
върху дейностите, стратегията и 
финансовото планиране на 
институцията, доколкото те са 
съществени и с финансов характер;

г) описание на процесите, които 
институцията използва за 
идентифициране, оценяване и 
управляване на съществените рискове 
от екологичен, социален и 
управленски характер;

д) параметрите, които 
институцията е използвала, за да 
оцени ефекта на краткосрочните, 
средносрочните и дългосрочните 



PE616.798v01-00 110/193 AM\1144242BG.docx

BG

съществени рискове от екологичен, 
социален и управленски характер, 
върху кредитирането и дейностите 
като финансов посредник, ако те са 
съществени.

3. ЕБО издава насоки, с които 
определя:

а) понятието за краткосрочна, 
средносрочна и дългосрочна 
перспектива; 

б) понятието за специфични 
съществени проблеми от екологичен, 
социален и управленски характер, 
които потенциално могат да 
възникнат в краткосрочен, 
средносрочен или дългосрочен план и 
които биха могли да имат съществен, 
финансов ефект върху 
институцията; 

в) понятието за физически 
рискове и рискове, свързани с прехода;

г) понятието за процесите, 
които определят какви рискове могат 
да имат съществен, финансов ефект 
върху институцията;

д) понятието за актив, свързан с 
въглерода (carbon-related asset), в 
съответствие с „кафявата“ 
таксономия на ЕС, приета със 
същата процедура като „зелената“ 
таксономия на ЕС.

ЕБО публикува тези насоки до ... [две 
години след влизането в сила на 
настоящата директива].

4. За да оцени свързаните с 
климата рискове на банките, ЕБО 
следва да проведе пилотен анализ на 
ориентиран към бъдещето сценарий 
за климата във връзка с техните 
портфейли, като съгласува тази своя 
работа със съответните европейски 
надзорни органи и национални 
регулаторни органи.“

Or. en
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Обосновка

Предвид изменението на климата и изискванията, свързани с енергийния преход, 
институциите следва да включат в своето управление на риска също така и 
рисковете, свързани с климата. В допълнение към въпросите на климата ЕБО следва 
да оцени по-широкообхватните данни, свързани с устойчивостта.

Изменение 188
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Директива 2013/36/ЕС
Член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи 
проверяват, че институциите са въвели 
политики и процедури за оценка и 
управление на експозициите към 
операционен риск – в т.ч. на риска във 
връзка с използвания модел и на 
рисковете, произтичащи от възлагането 
на дейности на външен изпълнител, 
както и за покриване на рядко 
възникващи събития с голямо 
въздействие. Институциите определят 
какво е операционен риск за целите на 
тези политики и процедури.

1. Компетентните органи 
проверяват, че институциите са въвели 
политики и процедури за оценка и 
управление на експозициите към 
операционен риск – в т.ч. на риска във 
връзка с използвания модел, на 
поведенческия риск съгласно член 85а
и на рисковете, произтичащи от 
възлагането на дейности на външен 
изпълнител, както и за покриване на 
рядко възникващи събития с голямо 
въздействие. Институциите определят 
какво е операционен риск за целите на 
тези политики и процедури.

Or. en

Изменение 189
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14a (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 85a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Добавя се следният член 85a:
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„Член 85a

Поведенчески риск

1. Компетентните органи 
гарантират, че институциите 
определят като поведенчески риск 
всеки риск, произтичащ от 
предоставяне на услуги или 
извършване на дейности по начин, 
който не отговаря на регулаторните 
изисквания или стандарти и който 
излага институцията на опасност от 
потенциални глоби, наказания, 
санкции или щети („неправомерно 
поведение“). Поведенчески риск е 
налице в случай на неправомерно 
поведение, причинено от действие 
или бездействие, подготовка или 
действително извършване на 
деянието, умишлено или поради 
небрежност, от страна на служител 
на институцията или трета страна, 
на която са възложени оперативни 
функции или дейности, или когато 
такова поведение е одобрено от 
ръководния орган на институцията.

2. Компетентните органи 
проверяват, че институциите са 
въвели политики и процедури за 
установяване, оценка и управление на 
експозициите към поведенчески риск. 
Институциите изрично определят 
понятието „поведенчески риск“ за 
целите на тези политики и 
процедури.

3. Органите, определени съгласно 
приложимото спрямо институциите 
законодателство на Съюза, за да 
упражняват надзор върху 
изпълнението на посочените в 
параграф 1 регулаторни изисквания и 
стандарти, уведомяват незабавно 
компетентния орган, отговарящ за 
пруденциалния надзор на 
съответната институция, относно 
евентуални проверки във връзка с 
предполагаемо неправомерно 
поведение на институцията. Тази 
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информация остава поверителна в 
съответствие с дял VII, раздел II от 
настоящата директива.“

Or. en

Изменение 190
Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14a (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 85a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Добавя се следният член 85a:

„Член 85a

Възлагане на съществени дейности на 
външни изпълнители

1. Институциите уведомяват 
компетентните органи най-малко 
три месеца, преди да възложат 
съществени дейности на външни 
изпълнители. Компетентните органи 
се уведомяват и ако договорите и 
правилата, свързани с възлагането на 
съществени дейности на външен 
изпълнител, са се променили 
съществено, например когато 
дейностите са превъзложени на 
подизпълнител.

2. При възлагането на дейности 
на външен изпълнител 
институциите спазват следните 
изисквания:

а) договореното възлагане не води 
до делегиране на отговорностите на 
висшето ръководство;

б) възлагащата институция 
приема политика относно подхода си 
към възлагането на дейности на 
външни изпълнители, в това число 
планове за непредвидени 
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обстоятелства и стратегии за 
прекратяване на отношенията.

3. Ако договореното възлагане на
дейности не отговаря на 
изискванията по параграф 2, 
компетентният орган може да 
поиска от институцията да внесе 
изменения в него или да го прекрати.“

Or. en

Обосновка

(Вж. становището на ЕЦБ (CON 2017/46).). Целта на това изменение е да се 
хармонизира процесът на уведомяване на компетентните органи относно 
възлагането на съществени дейности на външен изпълнител, както и пруденциалните 
изисквания, които следва да се прилагат.

Изменение 191
Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14б (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 88 – параграф 1 – алинея 3a (нова)

Текст в сила Изменение

(14б) В края на член 88 се добавя 
следната алинея:

„Държавите членки гарантират най-
малкото, че ръководните органи на 
институциите следят текущо за 
отпускане на кредити на свързани 
лица и уведомяват компетентния 
орган относно такива кредити. 
Компетентните органи разполагат с 
правомощия да забраняват или 
ограничават отпускането на такива 
кредити, ако пораждат какъвто и да 
било конфликт на интереси. “

Or. en
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Обосновка

(Вж. становището на ЕЦБ (CON/2017/46).). С това изменение се дават правомощия 
на компетентните органи да забраняват отпускането на кредити на лица, които са 
свързани с кредитна институция, когато такъв кредит поражда конфликт на 
интереси.

Изменение 192
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14б (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 88 – параграф 2 – алинея 5

Текст в сила Изменение

(14б) В член 88, параграф 2 алинея 5 
се заменя със следното:

Настоящият параграф не се прилага, 
когато съгласно националното право 
ръководният орган не разполага с 
компетентност в процеса на подбор и 
назначаване на който и да било от 
своите членове.

„Настоящият параграф не се прилага
спрямо малките и несложни 
институции съгласно определеното в 
член 430а от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013, както и когато съгласно 
националното право ръководният орган 
не разполага с компетентност в процеса 
на подбор и назначаване на който и да 
било от своите членове. “

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=BG)

Изменение 193
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14в (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 89
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Текст в сила Изменение

(14в) Член 89 се заменя със следното:

Член 89 „Член 89

Докладване по държави Докладване по държави

1. От 1 януари 2015 г. държавите 
членки изискват от всяка институция да 
оповестява ежегодно, по държави 
членки и по трети държави, в които е
установена, следната консолидирана 
информация за съответната финансова 
година:

1. Държавите членки изискват от 
всяка институция да оповестява 
ежегодно, по държави членки и по трети 
държави, в които е установила една 
или няколко стопански единици, в 
това число дъщерни дружества, 
клонове и каквито и да било други 
свързани предприятия, които са 
консолидирани във финансовия 
отчет, следната консолидирана 
информация за всяка юрисдикция за
съответната финансова година:

а) наименование(я), естество на 
дейностите и географско 
местоположение;

а) списък с наименованията на 
установените от тях стопански 
единици, кратко описание на 
естеството на техните дейности, 
както и държавата на данъчна 
регистрация;

б) оборот; б) размера на нетния оборот в 
съответната юрисдикция, 
включително отделно оповестяване 
на оборота, реализиран със свързани и 
несвързани лица;

в) брой на служителите на основа 
пълно работно време или еквивалентен 
принцип;

в) броя на служителите на основа 
пълно работно време или еквивалентен 
принцип;

г) резултат от дейността преди 
облагане с данък;

г) размера на печалбата или 
загубата преди облагане с
корпоративен данък;

д) данъци върху резултата от 
дейността;

д) размера на начисления 
корпоративен данък (текуща година), 
който представлява текущите 
данъчни разходи във връзка с 
облагаемата печалба или загуба за 
финансовата година, признати от 
дъщерните дружества, клоновете, 
съвместните предприятия, 
предприятията и установените 
стопански единици, които са местни 
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лица за данъчни цели в съответната 
данъчна юрисдикция;

е) получени държавни субсидии. е) размера на платения 
корпоративен данък, който 
представлява платеният 
корпоративен данък за съответната 
финансова година от дъщерните 
дружества, клоновете, съвместните 
предприятия, предприятията и 
установените стопански единици, 
които са местни лица за данъчни 
цели в съответната данъчна 
юрисдикция;

2. Независимо от параграф 1 
държавите членки изискват от 
институциите да оповестят 
информацията по параграф 1, букви 
а), б) и в) за първи път на 1 юли 2014 г.

ж) регистрирания капитал;

3. До 1 юли 2014 г. всички 
глобално системно значими 
институции от ЕС, получили лиценз 
в Съюза, признати в международен 
план, подават информацията, 
посочена в параграф 1, букви г), д) и е), 
до Комисията поверително. 
Комисията, след консултация с ЕБО, 
Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
и Европейският орган за ценни книжа 
и пазари извършва обща оценка във 
връзка с потенциалните 
отрицателни последици за 
икономиката от публичното 
оповестяване на тази информация, 
включително въздействието върху 
конкурентоспособността, 
инвестициите и 
кредитоспособността и 
стабилността на финансовата 
система. Комисията представя 
доклада си на Европейския парламент 
и на Съвета най-късно до 31 декември 
2014 г.

з) размера на неразпределената 
печалба в края на периода;

В случай че в доклада на Комисията 
бъдат посочени значителни 
отрицателни последици, тя 
разглежда възможността за 

и) получените държавни 
субсидии;
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представяне на подходящо 
законодателно предложение за 
изменение на посочените в параграф 1 
задължения за публично оповестяване 
и може в съответствие с член 145, 
буква з) да реши да отложи тези 
задължения. Комисията всяка година 
прави преглед на необходимостта от 
продължаване на срока на това 
отлагане.

4. Информацията, посочена в 
параграф 1, се одитира в 
съответствие с 
Директива 2006/43/ЕО и се публикува, 
ако е възможно, като приложение 
към годишния финансов отчет или, 
ако е приложимо – към 
консолидирания финансов отчет на 
съответната институция.

й) инвестиции в дълготрайни 
материални активи – сгради, 
съоръжения, оборудване и стоково-
материални запаси, както и 
годишните разходи за поддръжката 
на тези активи;

5. Доколкото задълженията за 
оповестяване, посочени в параграф 1, 
бъдат предвидени в бъдещи 
законодателни актове на Съюза и 
неговият обхват надхвърля 
предвиденото в настоящия член, 
настоящият член престава да се 
прилага и съответно се заличава.

к) дали дъщерните дружества, 
клоновете, съвместните 
предприятия, предприятията или 
установените стопански единици са 
се ползвали от преференциално 
данъчно третиране през периода, 
което е могло да доведе или е довело 
до плащане на данък върху печалбата 
с по-ниска ставка от общоприетата 
в съответната юрисдикция, и 
описание на въпросното положение.

2. За целите на параграф 1, 
буква д) текущите данъчни разходи са 
тези, които са свързани единствено с 
дейността на дадено предприятие 
през текущата финансова година и 
включват единствено сумите, които 
вероятно ще станат дължими за 
плащане в рамките на дванадесет 
месеца след края на периода, и 
изключват всички отсрочени данъци.

3. Информацията, посочена в 
параграф 1, се одитира в 
съответствие с 
Директива 2006/43/ЕО и се публикува, 
ако е възможно, като приложение 
към годишния финансов отчет или, 
ако е приложимо – към 
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консолидирания финансов отчет на 
съответната институция.

4. Доколкото задълженията за 
оповестяване, посочени в параграф 1, 
бъдат предвидени в бъдещи 
законодателни актове на Съюза и 
неговият обхват надхвърля 
предвиденото в настоящия член, 
настоящият член престава да се 
прилага и съответно се заличава. “

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Bg:PDF)

Изменение 194
Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14в (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 91 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(14в) Член 91 параграф 1 се изменя, 
както следва:

Член 91 „Член 91

Ръководен орган Ръководен орган

1. Членовете на ръководния орган 
са винаги с достатъчно добра репутация 
и притежават достатъчно знания, 
умения и опит за изпълнението на 
своите задължения. Целият състав на 
ръководния орган отразява по 
адекватен начин широк спектър от 
опит. Членовете на ръководния орган 
отговарят по-специално на 
изискванията, предвидени в параграфи 2 
– 8.

1. Институциите, в това число 
финансовите холдинги и финансовите 
холдинги със смесена дейност, носят 
основната отговорност да 
гарантират, че членовете на 
ръководния орган са винаги с 
достатъчно добра репутация и 
притежават достатъчно знания, умения 
и опит за изпълнението на своите 
задължения. Членовете на ръководния 
орган отговарят по-специално на 
изискванията, предвидени в параграфи 2 
– 8. “
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Bg:PDF)

Обосновка

(Вж. становището на ЕЦБ (CON/2017/46).). Следва да се поясни, че основната 
отговорност за преценката на пригодността на членовете на ръководния орган се 
носи от институциите. Това изискване следва също така да важи за финансовите 
холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност.

Изменение 195
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14г (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 91 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(14г) Член 91 параграф 1 се заменя 
със следното:

Член 91 „Член 91

Ръководен орган Ръководен орган

1. Членовете на ръководния орган 
са винаги с достатъчно добра репутация 
и притежават достатъчно знания, 
умения и опит за изпълнението на 
своите задължения. Целият състав на 
ръководния орган отразява по адекватен 
начин широк спектър от опит. 
Членовете на ръководния орган 
отговарят по-специално на 
изискванията, предвидени в параграфи 2 
– 8.

1. Членовете на ръководния орган 
са винаги с достатъчно добра репутация 
и притежават достатъчно знания, 
умения и опит за изпълнението на 
своите задължения. Целият състав на 
ръководния орган отразява по адекватен 
начин широк спектър от опит. 
Членовете на ръководния орган 
отговарят по-специално на 
изискванията, предвидени в параграфи 2 
– 8. Компетентните органи може да 
отменят изискванията по параграфи 
3 – 5, ако става въпрос за малки и 
несложни институции съгласно 
определението в член 430а от 
Регламент (ЕС) № 575/2013. “
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Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=BG)

Изменение 196
Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14г (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 91 – параграф 7

Текст в сила Изменение

(14г) В член 91 параграф 7 се изменя, 
както следва:

7. Ръководният орган като цяло 
притежава достатъчно знания, умения и 
опит, за да може да разбира дейността 
на институцията, включително главните 
рискове;

„7. Ръководният орган като цяло 
притежава достатъчно знания, умения и 
опит, за да може да разбира дейността 
на институцията, включително главните 
рискове. Целият състав на 
ръководния орган отразява по 
адекватен начин широк по обхват
опит. “

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Bg:PDF)

Обосновка

(Вж. становището на ЕЦБ (CON/2017/46).). В съответствие с предложеното 
изменение на член 91, параграф 1 от Директивата за капиталовите изисквания, това 
изречение следва да се премести в параграф 7, тъй като се отнася за колективната 
пригодност, която важи единствено за членовете на ръководния орган.

Изменение 197
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14д (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 91 – параграф 8

Текст в сила Изменение

(14д) Член 91 параграф 8 се заменя 
със следното:

8. Всеки член на ръководния орган 
действа честно, почтено и независимо, 
за да прави оценка и да се 
противопоставя ефективно на 
решенията на висшето ръководство, ако 
се наложи, и да упражнява ефективен 
контрол и наблюдение на вземането на 
решения на управленско ниво.

„8. Всеки член на ръководния орган 
действа честно, почтено и независимо, 
за да прави оценка и да се 
противопоставя ефективно на 
решенията на висшето ръководство, ако 
се наложи, и да упражнява ефективен 
контрол и наблюдение на вземането на 
решения на управленско ниво. Това 
изискване не води до забрана за 
участие на членове на свързани 
дружества в надзорния съвет. “

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=BG)

Изменение 198
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14e (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 91 – параграф 13a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14е) В член 91 се добавя 
параграф 13а, както следва:

„13a. Независимо от разпоредбата 
на член 13, параграф 1 от 
настоящата директива, 
компетентните органи може да 
оценят по своя преценка 
съответствието на институциите с 
изискванията по член 91, 
параграфи 1 – 8 от настоящата 
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директива относно ръководния орган 
в контролните му функции преди или 
след назначаването на някой от 
членовете му.“

Or. en

Изменение 199
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14ж (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 91a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14ж) Добавя се следният член 91a:

„Член 91a 

Лица, заемащи ключови позиции

1. Институциите носят 
основната отговорност да 
гарантират, че лицата, заемащи 
ключови позиции, винаги имат
достатъчно добра репутация и 
притежават достатъчно знания, 
умения и опит за изпълнението на 
своите задължения при спазване на 
най-високи етични норми и 
отчитайки основателните очаквания 
на всички заинтересовани страни в 
институцията.

По-специално лицата, заемащи 
ключови позиции, отговарят 
постоянно на изискванията, 
предвидени в член 91, параграфи 2 – 8. 
Институциите установяват 
вътрешни политики и процедури за 
подходящо провеждане и докладване 
на тези оценки.

2. Институциите предоставят 
на компетентните органи цялата 
относима документация, свързана със 
съответните им вътрешни 
процедури, и оповестяват публично 
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оценките на лицата, заемащи 
ключови позиции, по посочените в 
параграф 1 критерии. 

3. Държавите членки 
гарантират, че по отношение на 
институциите, които са значими по 
смисъла на Директива 2013/36/ЕС, 
компетентните органи разполагат с 
правомощия да оценяват и 
предприемат надзорни мерки, в това 
число правомощието да отстраняват 
лице, заемащо ключова позиция, ако 
вече не изпълнява изискванията по 
параграф 1.“

Or. en

Изменение 200
Нина Гил

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а
Директива 2013/36/ЕС
Член 92 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) параграф 1 се заличава. заличава се

Or. en

Изменение 201
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а
Директива 2013/36/ЕС
Член 92 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) параграф 1 се заличава. заличава се

Or. en
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Обосновка

Подкрепяме предложеното от ЕЦБ изменение, като според нея заличаването на 
параграф 1 от член 92 би довело до известно объркване и липса на яснота относно 
цялостното приложно поле на Директивата за капиталовите изисквания.

Изменение 202
Маркус Фербер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 92 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи проверяват, че 
при разработване и прилагане на 
политиката за общите възнаграждения, 
в т.ч. заплатите и пенсионните права по 
преценка на работодателя, за 
категориите персонал, включващи 
висшето ръководство, поемащите 
риск служители, служителите с 
контролни функции, както и всеки 
служител, чието общо 
възнаграждение по размер е в същата 
категория възнаграждения като тези 
на висшето ръководство и 
поемащите риск служители, чиито 
професионални дейности имат 
съществено въздействие върху рисковия 
им профил, институциите съблюдават 
следните принципи по начин, подходящ 
за техния размер и вътрешна 
организация и за естеството, мащаба и 
сложността на тяхната дейност.

Държавите членки проверяват, че при 
разработване и прилагане на политиката 
за общите възнаграждения, в т.ч. 
заплатите и пенсионните права по 
преценка на работодателя, за 
категориите персонал, чиито 
професионални дейности имат 
съществено въздействие върху рисковия 
им профил, институциите съблюдават 
следните принципи по начин, подходящ 
за техния размер и вътрешна 
организация и за естеството, мащаба и 
сложността на тяхната дейност.
Държавите членки обръщат 
специално внимание на принципа на 
пропорционалност по отношение на 
малките и несложни институции по 
смисъла на Регламента за 
капиталовите изисквания (РКИ).

Or. de

Изменение 203
Томас Ман

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква б
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Директива 2013/36/ЕС
Член 92 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи проверяват, че 
при разработване и прилагане на 
политиката за общите възнаграждения, 
в т.ч. заплатите и пенсионните права по 
преценка на работодателя, за 
категориите персонал, включващи 
висшето ръководство, поемащите риск 
служители, служителите с контролни 
функции, както и всеки служител, чието 
общо възнаграждение по размер е в 
същата категория възнаграждения като 
тези на висшето ръководство и 
поемащите риск служители, чиито 
професионални дейности имат 
съществено въздействие върху рисковия 
им профил, институциите съблюдават 
следните принципи по начин, подходящ 
за техния размер и вътрешна 
организация и за естеството, мащаба и 
сложността на тяхната дейност.

Компетентните органи проверяват, че 
при разработване и прилагане на 
политиката за общите възнаграждения, 
в т.ч. заплатите и пенсионните права по 
преценка на работодателя, за 
категориите персонал, чиито 
професионални дейности имат 
съществено въздействие върху 
рисковия им профил, включващи 
висшето ръководство, поемащите риск 
служители, служителите с контролни 
функции, както и всеки служител, чието 
общо възнаграждение по размер е в 
същата категория възнаграждения като 
тези на висшето ръководство и 
поемащите риск служители, чиито 
професионални дейности имат 
съществено въздействие върху рисковия 
им профил, институциите съблюдават 
следните принципи по начин, подходящ 
за техния размер и вътрешна 
организация и за естеството, мащаба и 
сложността на тяхната дейност.

Or. de

Изменение 204
Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 92 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи проверяват, че 
при разработване и прилагане на 
политиката за общите възнаграждения, 
в т.ч. заплатите и пенсионните права по 
преценка на работодателя, за 
категориите персонал, включващи

Компетентните органи проверяват, че 
при разработване и прилагане на 
политиката за общите възнаграждения, 
в т.ч. заплатите и пенсионните права по 
преценка на работодателя, за 
категориите персонал, чиито 
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висшето ръководство, поемащите риск 
служители, служителите с контролни 
функции, както и всеки служител, чието 
общо възнаграждение по размер е в 
същата категория възнаграждения като 
тези на висшето ръководство и 
поемащите риск служители, чиито 
професионални дейности имат 
съществено въздействие върху 
рисковия им профил, институциите 
съблюдават следните принципи по 
начин, подходящ за техния размер и 
вътрешна организация и за естеството, 
мащаба и сложността на тяхната 
дейност.

професионални дейности имат 
съществено въздействие върху
рисковия им профил, включително
висшето ръководство, поемащите риск 
служители, служителите с контролни 
функции, както и всеки служител, чието 
общо възнаграждение по размер е в 
същата категория възнаграждения като 
тези на висшето ръководство и 
поемащите риск служители, 
институциите съблюдават следните 
принципи по начин, подходящ за техния 
размер и вътрешна организация и за 
естеството, мащаба и сложността на 
тяхната дейност.

Or. en

Обосновка

В предложението на Комисията установяването на допълнителни поемащи риск 
служители, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху 
рисковия профил на институцията, води до допълнителна административна тежест, 
без по принцип да установява допълнителни поемащи риск служители. Тази 
допълнителна тежест се изменя чрез корекцията.

Изменение 205
Габриел Мато

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 92 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи проверяват, че 
при разработване и прилагане на 
политиката за общите възнаграждения, 
в т.ч. заплатите и пенсионните права по 
преценка на работодателя, за 
категориите персонал, включващи 
висшето ръководство, поемащите 
риск служители, служителите с 
контролни функции, както и всеки 
служител, чието общо 

Компетентните органи проверяват, че 
при разработване и прилагане на 
политиката за общите възнаграждения, 
в т.ч. заплатите и пенсионните права по 
преценка на работодателя, за 
категориите персонал, чиито 
професионални дейности имат 
съществено въздействие върху рисковия 
им профил, институциите съблюдават 
следните принципи по начин, подходящ 
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възнаграждение по размер е в същата 
категория възнаграждения като тези 
на висшето ръководство и 
поемащите риск служители, чиито 
професионални дейности имат 
съществено въздействие върху рисковия 
им профил, институциите съблюдават 
следните принципи по начин, подходящ 
за техния размер и вътрешна 
организация и за естеството, мащаба и 
сложността на тяхната дейност.

за техния размер и вътрешна 
организация и за естеството, мащаба и 
сложността на тяхната дейност.
Оценката на дъщерни дружества, 
които не са значими, се очаква да се 
извършва така, сякаш са 
самостоятелни дружества.

Or. en

Изменение 206
Марко Вали

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 92 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи проверяват, че 
при разработване и прилагане на 
политиката за общите възнаграждения, 
в т.ч. заплатите и пенсионните права по 
преценка на работодателя, за 
категориите персонал, включващи 
висшето ръководство, поемащите риск 
служители, служителите с контролни 
функции, както и всеки служител, чието 
общо възнаграждение по размер е в 
същата категория възнаграждения като 
тези на висшето ръководство и 
поемащите риск служители, чиито 
професионални дейности имат 
съществено въздействие върху рисковия 
им профил, институциите съблюдават 
следните принципи по начин, подходящ 
за техния размер и вътрешна 
организация и за естеството, мащаба и 
сложността на тяхната дейност.

Компетентните органи проверяват, че 
при разработване и прилагане на 
политиката за общите възнаграждения, 
в т.ч. заплатите и пенсионните права по 
преценка на работодателя, за 
категориите персонал, включващи 
висшето ръководство, поемащите риск 
служители, служителите с контролни 
функции, както и всеки служител, чието 
общо възнаграждение по размер е в 
същата категория възнаграждения като 
тези на висшето ръководство и 
поемащите риск служители, чиито 
професионални дейности имат 
съществено въздействие върху рисковия 
им профил, институциите съблюдават 
следните принципи по начин, подходящ 
за техния размер и вътрешна 
организация и за естеството, мащаба и 
сложността на тяхната дейност, както е 
посочено в член 94, параграф 3.

Or. en
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Изменение 207
Отмар Карас

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 92 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи проверяват, че 
при разработване и прилагане на 
политиката за общите възнаграждения, 
в т.ч. заплатите и пенсионните права по 
преценка на работодателя, за 
категориите персонал, включващи
висшето ръководство, поемащите риск 
служители, служителите с контролни 
функции, както и всеки служител, чието 
общо възнаграждение по размер е в 
същата категория възнаграждения като 
тези на висшето ръководство и 
поемащите риск служители, чиито 
професионални дейности имат 
съществено въздействие върху 
рисковия им профил, институциите 
съблюдават следните принципи по 
начин, подходящ за техния размер и 
вътрешна организация и за естеството, 
мащаба и сложността на тяхната 
дейност.

Компетентните органи проверяват, че 
при разработване и прилагане на 
политиката за общите възнаграждения, 
в т.ч. заплатите и пенсионните права по 
преценка на работодателя, за 
категориите персонал, чиито 
професионални дейности имат 
съществено въздействие върху 
рисковия профил на институцията, 
включително висшето ръководство, 
поемащите риск служители, 
служителите с контролни функции, 
както и всеки служител, чието общо 
възнаграждение по размер е в същата 
категория възнаграждения като тези на 
висшето ръководство, институциите 
съблюдават следните принципи по 
начин, подходящ за техния размер и 
вътрешна организация и за естеството, 
мащаба и сложността на тяхната 
дейност.

Or. en

Обосновка

Изискването в предложението на Комисията да се определят лицата, чиито 
професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на 
институцията, ще доведе до допълнителна административна тежест, без всъщност 
да постига целта си. Настоящото изменение има за цел да не се допуска 
допълнителна административна тежест. Същевременно следва да се избягва 
формулировка на този параграф, която може да доведе до твърде силно 
фрагментиране на правилата за възнагражденията в ЕС.
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Изменение 208
Нина Гил, Алфред Сант, Оле Лудвигсон, Удо Булман, Юг Байе, Мади Делво, 
Кътълин Сорин Иван, Паул Танг, Роберто Гуалтиери, Перванш Берес, Костас 
Мавридис, Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 15 – буква бa (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 92 – параграф 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 2 се добавя следната 
буква аа):

„aa) политиката за 
възнагражденията е неутрална по 
отношение на пола: жените и 
мъжете получават еднакво 
възнаграждение за еднаква работа или 
работа с еднаква стойност.“

Or. en

Изменение 209
Фулвио Мартушело

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 15а – буква ба (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 92 – параграф 2 – буква в

Текст в сила Изменение

ба) в параграф 2 буква в) се изменя, 
както следва:

в) ръководният орган на 
институцията в изпълнение на 
контролните си функции приема и 
периодично подлага на преглед общите 
принципи на политиката за 
възнагражденията и отговоря за 
контрола на нейното изпълнение;

„в) ръководният орган на 
институцията в изпълнение на 
контролните си функции разработва 
свободно, приема и периодично подлага 
на преглед общите принципи на 
политиката за възнагражденията за 
служителите и за членовете на 
ръководството и отговоря за контрола 
на нейното изпълнение; “
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Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=BG)

Изменение 210
Марко Вали

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 15 – буква бa (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 92 – параграф 2 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 2 се добавя следната 
буква ва):

„вa) компетентните органи 
гарантират, че максималното 
съотношение между най-високото 
общо възнаграждение в 
институцията и средното годишно 
възнаграждение на всички служители 
с изключение на ръководството не 
надвишава 20 пъти;“

Or. en

Изменение 211
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 15 – буква бa (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 92 – параграф 2 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 2 се добавя следната 
буква ва):

„вa) най-високото възнаграждение в 
институцията не е повече от 30 
пъти по-голямо от средното 
възнаграждение на петте процента 
служители с най-ниско 
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възнаграждение;“

Or. en

Изменение 212
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква бб (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 92 – параграф 2 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) в параграф 2 се добавя следната 
буква вб):

„вб) зачита се съотношение на 
заплащането 1 към 20 между 
средното общо възнаграждение и най-
високото общо възнаграждение в 
рамките на една и съща 
институция;“

Or. en

Изменение 213
Волф Клинц

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – встъпителна част
Член 94

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Член 94 се изменя, както 
следва:

(16) Член 94 се заличава.

Or. en

Изменение 214
Габриел Мато
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква -а (нова) 
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 1 – буква ж – подточка iiiа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) в член 94, буква ж) се добавя 
следната подточка iiiа):

„iiiа) Подходящите съотношения, 
посочени в параграф 1, буква ж), 
подточки i) и ii), не се прилагат 
спрямо служители, които отговарят 
на някое от следните условия:

– осъществяват професионални 
дейности, които не изключват 
дружествата, попадащи в 
предметния обхват на настоящата 
директива и на Регламент (ЕС) 
№ 575/2013, в качество или звено, 
свързани с цифровата трансформация 
на институцията или с развиването 
на цифрови стопански дейности; или

– вече са били служители на 
цифрова фирма, придобита от 
институцията, и възнаграждението 
им е определено преди или в момента 
на придобиването и е обвързано с 
условието за продължаване на 
трудовите правоотношения в 
дружеството.

Всяка институция, която прилага 
настоящата разпоредба, 
документира професионалните 
дейности, извършвани от съответния 
служител, и мотивирано разяснение 
защо той отговаря на едно от 
горепосочените условия. Този 
документ следва да е леснодостъпен 
при поискване от компетентния 
орган, отговарящ за пруденциалния 
надзор на институцията. “

Or. en
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Изменение 215
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква аа (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 1 – буква м

Текст в сила Изменение

aa) в параграф 1 буква м) се изменя, 
както следва:

м) разпределянето на съществена 
част от променливия елемент на 
възнаграждението, която при всички 
случаи е поне 40% от него, се отлага за 
срок, който е не по-кратък от три до 
пет години и е надлежно съобразен с 
естеството на стопанската дейност, 
свързаните с нея рискове и дейността на 
въпросния служител.

„м) разпределянето на съществена 
част от променливия елемент на 
възнаграждението, която при всички 
случаи е поне 40% от него, се отлага за 
срок, който е не по-кратък от пет до 
десет години и е надлежно съобразен с 
естеството на стопанската дейност, 
свързаните с нея рискове и дейността на 
въпросния служител.

Възнаграждение, платимо при 
условията на отложено разпределение, 
се предоставя не по-бързо отколкото на 
пропорционален принцип. При 
променлив елемент на
възнаграждението с особено голям 
размер се отлага изплащането на поне 
60% от сумата. Продължителността на 
срока на отлагане се определя според 
стопанския цикъл, естеството на 
стопанската дейност, свързаните с нея 
рискове и дейността на въпросния 
служител;

Възнаграждение, платимо при 
условията на отложено разпределение, 
се предоставя не по-бързо отколкото на 
пропорционален принцип. При 
променлив елемент на 
възнаграждението с особено голям 
размер се отлага изплащането на поне 
60% от сумата. Продължителността на 
срока на отлагане се определя според 
стопанския цикъл, естеството на 
стопанската дейност, свързаните с нея 
рискове и дейността на въпросния 
служител; “

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Bg:PDF)

Изменение 216
Маркус Фербер
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от параграф 1 
принципите, предвидени в букви л), м) и 
във втора алинея на буква о), не се 
прилагат за:

Чрез дерогация от параграф 1 
принципите, предвидени в букви л), м) и 
във втора алинея на буква о), не се 
прилагат за малките и несложни 
институции по смисъла на 
Регламента за капиталовите 
изисквания (РКИ).

Or. de

Изменение 217
Ашли Фокс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от параграф 1
принципите, предвидени в букви л), м) 
и във втора алинея на буква о), не се 
прилагат за:

Чрез дерогация от параграф 1
предвидените принципи не се прилагат 
за:

Or. en

Изменение 218
Габриел Мато

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от параграф 1 
принципите, предвидени в букви л), м) и 
във втора алинея на буква о), не се 
прилагат за:

Чрез дерогация от параграф 1 
принципите, предвидени в букви ж), л), 
м) и във втора алинея на буква о), не се 
прилагат като минимум за:

Or. en

Изменение 219
Маркус Фербер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) институциите, чиито активи 
през четиригодишния период 
непосредствено преди текущата 
финансова година не надхвърлят като 
средна стойност 5 милиарда евро;

заличава се

Or. de

Изменение 220
Отмар Карас

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) институциите, чиито активи 
през четиригодишния период 
непосредствено преди текущата 
финансова година не надхвърлят като 
средна стойност 5 милиарда евро;

а) институция на индивидуална 
основа, която може също така да 
бъде обект на пруденциална 
консолидация или да е част от 
банкова група и чиито активи през 
четиригодишния период непосредствено 
преди текущата финансова година не 
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надхвърлят като средна стойност 8
милиарда евро;

Or. en

Обосновка

В съответствие със съображение 66 от настоящата директива разпоредбите 
относно възнагражденията следва да отразяват по пропорционален начин различията 
между отделните видове институции в зависимост от техния размер, вътрешна 
организация и естеството, мащаба и сложността на тяхната дейност. С това 
изменение се повишава прагът, тъй като предложеното равнище е относително 
ниско в сравнение със съществуващите равнища в държавите – членки на ЕС. 
Пояснява се също така, че освобождаването е приложимо на индивидуална основа.

Изменение 221
Ашли Фокс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) институциите, чиито активи през 
четиригодишния период 
непосредствено преди текущата 
финансова година не надхвърлят като
средна стойност 5 милиарда евро;

а) институциите, чиито активи са 
определени от компетентния орган
като подходящи и пропорционални, 
така че тези институции да бъдат 
изключени на основание техния 
размер и вътрешна организация, 
както и на естеството, мащаба и 
сложността на дейността им;

Or. en

Изменение 222
Буркард Балц

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) институциите, чиито активи през 
четиригодишния период непосредствено 
преди текущата финансова година не 
надхвърлят като средна стойност 5
милиарда евро;

а) институциите, чиито активи през 
четиригодишния период непосредствено 
преди текущата финансова година не 
надхвърлят като средна стойност 15
милиарда евро;

Or. en

Изменение 223
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) институциите, чиито активи 
през четиригодишния период 
непосредствено преди текущата 
финансова година не надхвърлят като 
средна стойност 5 милиарда евро;

а) институция или дъщерно 
дружество, които не са големи, 
съгласно определението в член 430a, 
параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013, освен ако 
компетентният орган не възрази 
срещу освобождаването;

Or. en

Изменение 224
Томас Ман

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) институциите, чиито активи през 
четиригодишния период непосредствено 
преди текущата финансова година не 
надхвърлят като средна стойност 5

а) институциите, чиито активи през 
четиригодишния период непосредствено 
преди текущата финансова година не 
надхвърлят като средна стойност 15
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милиарда евро; милиарда евро;

Or. de

Изменение 225
Буркард Балц

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) институциите, които са част 
от банкова група и чиито активи през 
четиригодишния период 
непосредствено преди текущата 
финансова година не надхвърлят като 
средна стойност 15 милиарда евро;

Or. en

Изменение 226
Маркус Фербер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) служител, чието годишно 
променливо възнаграждение не 
надвишава 50 000 евро и не 
представлява повече от една четвърт 
от общото му годишно 
възнаграждение.

заличава се

Or. de
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Изменение 227
Томас Ман

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) служител, чието годишно 
променливо възнаграждение не 
надвишава 50 000 евро и не 
представлява повече от една четвърт от 
общото му годишно възнаграждение.

б) служител, чието годишно 
променливо възнаграждение не 
надвишава 50 000 евро и не 
представлява повече от една четвърт от 
общото му годишно възнаграждение.

Нито една от разпоредбите на 
член 94 не се прилага за институция, 
дъщерно дружество на голяма 
банкова група, която прилага всички 
разпоредби на член 94 на 
консолидирана основа и чиито активи 
за тримесечен период възлизат средно 
на 15 милиарда евро или по-малко през 
текущата финансова година.

Or. de

Изменение 228
Ашли Фокс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) служител, чието годишно 
променливо възнаграждение не 
надвишава 50 000 евро и не 
представлява повече от една четвърт 
от общото му годишно 
възнаграждение.

б) служител, чието годишно 
променливо възнаграждение е 
определено от компетентния орган 
като подходящо и пропорционално, 
така че служителят да бъде 
изключен на основание размера и 
вътрешната организация, както и 
естеството, мащаба и сложността 
на дейността на институцията.
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Or. en

Изменение 229
Габриел Мато

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) служител, чието годишно 
променливо възнаграждение не 
надвишава 50 000 евро и не 
представлява повече от една четвърт 
от общото му годишно 
възнаграждение.

б) служител, чието годишно 
променливо възнаграждение не 
надвишава 100 000 евро.

Or. en

Изменение 230
Ашли Фокс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква а) даден 
компетентен орган може да реши, че 
институция, чиито активи са на 
обща стойност под прага, посочен в 
буква а), не е обхваната от 
дерогацията поради естеството и 
обхвата на дейността си, 
вътрешната организация или, ако е 
приложимо, характеристиките на 
групата, към която принадлежи.

заличава се

Or. en
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Изменение 231
Габриел Мато

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква а) даден 
компетентен орган може да реши, че 
институция, чиито активи са на 
обща стойност под прага, посочен в 
буква а), не е обхваната от 
дерогацията поради естеството и 
обхвата на дейността си, 
вътрешната организация или, ако е 
приложимо, характеристиките на 
групата, към която принадлежи.

Чрез дерогация от буква а) дадена 
държава членка може:

а) да намали прага, посочен в 
параграф 3, буква а), като вземе 
предвид естеството и обхвата на 
техните дейности, тяхната 
вътрешна организация или, ако е 
приложимо, характеристиките на 
групата, към която принадлежат;

б) да увеличи прага, посочен в 
параграф 3, буква а), до максимум 
15 милиарда евро, като вземе предвид 
естеството и обхвата на техните 
дейности, тяхната вътрешна 
организация или, ако е приложимо, 
характеристиките на групата, към 
която принадлежат.

Or. en

Изменение 232
Отмар Карас

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква а) даден 
компетентен орган може да реши, че 
институция, чиито активи са на обща 
стойност под прага, посочен в буква а), 
не е обхваната от дерогацията поради 
естеството и обхвата на дейността си, 
вътрешната организация или, ако е 
приложимо, характеристиките на 
групата, към която принадлежи.

Чрез дерогация от буква а) даден 
компетентен орган може да реши, че 
институция на индивидуална основа,
която също така може да бъде обект 
на пруденциална консолидация или 
част от банкова група, чиито активи са 
на обща стойност под прага, посочен в 
буква а), не е обхваната от дерогацията 
поради естеството и обхвата на 
дейността си, вътрешната организация 
или, ако е приложимо, характеристиките 
на групата, към която принадлежи.

Or. en

Обосновка

Техническо привеждане в съответствие с изменението на член 94, параграф 3, 
буква а), съгласно което освобождаването в този член следва да се прилага за 
институция на индивидуална основа, която също може да бъде обект на 
пруденциална консолидация или част от банкова група.

Изменение 233
Ашли Фокс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква б) даден 
компетентен орган може да реши, че 
служители, чието годишно 
променливо възнаграждение е под 
прага и дяла, посочени в буква б), не са 
обхванати от дерогацията поради 
националните пазарни особености 
във връзка с практиките за 
възнагражденията или поради 
естеството на отговорностите и 
длъжностната характеристика на 

заличава се
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тези служители.

Or. en

Изменение 234
Габриел Мато

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква б) даден 
компетентен орган може да реши, че 
служители, чието годишно 
променливо възнаграждение е под 
прага и дяла, посочени в буква б), не са 
обхванати от дерогацията поради 
националните пазарни особености 
във връзка с практиките за 
възнагражденията или поради 
естеството на отговорностите и 
длъжностната характеристика на тези 
служители.

Чрез дерогация от буква б) дадена 
държава членка може да измени 
праговете, посочени в параграф 3, 
буква б), като вземе предвид 
особеностите на практиките за 
възнагражденията на съответния 
национален пазар и отговорностите и 
длъжностната характеристика на тези 
служители.

Or. en

Обосновка

Максималното съотношение между фиксираните и променливите компоненти на 
общото възнаграждение (член 94, параграф 1, буква ж) следва да бъде включено в 
принципите, предмет на дерогация. Важно е бонусната горна граница да бъде 
включена в обхвата на дерогациите, когато размерът на институцията/размерът на 
променливото възнаграждение на лицето, поемащо риска, показва, че няма да има 
намеса в (прекаленото) поемането на риск, тъй като това е много важна стъпка към 
облекчаване на щетите и неблагоприятните условия на конкуренция, причинени на 
банковия сектор от сегашното положение на законодателството.

Изменение 235
Естер де Ланге
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 94 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки могат да 
намалят праговете, определени в 
параграф 3.

Or. en

Изменение 236
Волф Клинц

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16a (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 95

Текст в сила Изменение

(16a) Член 95 се заличава.

„Член 95

Комитет по възнагражденията

1. Компетентните органи 
гарантират, че институциите, 
които са значими по своя размер, 
вътрешна организация и характер, и 
по мащаба и сложността на своите 
дейности, създават комитет по 
възнагражденията. Съставът на 
комитета по възнагражденията се 
определя така, че да може да се 
произнася компетентно и независимо 
по политиката и практиките за 
възнагражденията, както и по 
създадените стимули за управление 
на риска, капитала и ликвидността.

2. Компетентните органи 
гарантират, че комитетът по 
възнагражденията отговаря за 
изготвянето на решенията относно 
възнагражденията, включително за 
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решенията, които оказват влияние 
върху риска и управлението на риска 
на съответната институция и които 
трябва да бъдат взети от ръководния 
орган. Председателят и членовете на 
комитета по възнагражденията са 
членове на ръководния орган, които 
нямат изпълнителна функция в 
съответната институция. Ако 
националното право предвижда в 
управителния орган да бъдат 
представени и служителите, 
комитетът по възнагражденията 
включва един или повече 
представители на служителите. При 
изготвянето на такива решения 
комитетът по възнагражденията 
отчита дългосрочните интереси на 
акционерите, инвеститорите и 
другите заинтересовани страни в 
институцията, и обществения 
интерес.“

Or. en

Изменение 237
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 17
Директива 2013/36/ЕС
Член 97 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В член 97, параграф 1 буква б) се 
заличава.

заличава се

Or. en

Изменение 238
Отмар Карас

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 17
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Директива 2013/36/ЕС
Член 97 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В член 97, параграф 1 буква б) се 
заличава.

(17) В член 97 параграф 1 се изменя, 
както следва:

а) буква б) се заличава;

б) следният нов параграф се 
добавя след параграф 4:

„4a. Компетентните органи може
да приспособят методологиите за 
прилагане на процеса на преглед и 
оценка, посочен в параграф 1, за да 
вземат предвид институции със 
сходен рисков профил, като например 
сходни бизнес модели или 
географското местоположение на 
експозициите. Такива специфични
методологии могат да включват 
целеви и количествени показатели за 
риска и следва да позволяват 
надлежно отчитане на 
специфичните рискове, на които 
всяка институция може да бъде 
изложена на индивидуално равнище.

В случай че компетентните органи 
използват специфични методологии 
съгласно настоящия параграф, те 
следва да уведомят ЕБО. ЕБО следи 
надзорните практики и издава 
насоки, за да уточни как следва да се 
оценяват сходни рискови профили за 
целите на настоящия параграф и за 
да се гарантира последователно и 
пропорционално прилагане на 
методологиите, които са съобразени 
с конкретните институции в целия 
Съюз. Тези насоки се приемат 
съгласно член 16 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010.“

Or. en
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Обосновка

Приветстват се пояснения в предложението на Комисията, които предвиждат 
изискванията за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) и стълб 2 да се 
ограничат до микропруденциални цели. В същото време даването на възможност на 
компетентните органи да адаптират методологиите за прилагане на процеса на 
преразглеждане и оценка, за да се вземат предвид институции със сходен рисков 
профил, като например сходни бизнес модели или географско местоположение на 
експозициите, е оправдано предвид заличаването на член 103.

Изменение 239
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 17a (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 97 – параграф 2

Текст в сила Изменение

(17a) В член 97 параграф 2 се заменя 
със следното:

2. Обхватът на прегледа и оценката 
по параграф 1 включва всички 
изисквания на настоящата директива и 
Регламент (ЕС) № 575/2013.

„2. Обхватът на прегледа и оценката 
по параграф 1 включва всички 
изисквания на настоящата директива, 
включително член 104б, и Регламент
(ЕС) № 575/2013.

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Изменение 240
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 17б (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 97 – параграф 4

Текст в сила Изменение

(17б) В член 97 параграф 4 се заменя 
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със следното:

4. Компетентните органи определят 
честотата и задълбочеността на 
прегледа и оценката по параграф 1, като 
имат предвид размера, системното 
значение, естеството, мащаба и 
сложността на дейността на съответната 
институция и като отчитат принципа на 
пропорционалност. Резултатите от 
прегледа и оценката се актуализират 
най-малко веднъж годишно за 
институциите, които са обхванати от 
плана за извършване на надзорни 
проверки по член 99, параграф 2.

„4. Компетентните органи определят 
честотата и задълбочеността на 
прегледа и оценката по параграф 1, като 
имат предвид размера, системното 
значение, естеството, мащаба и 
сложността на дейността на съответната 
институция и като отчитат принципа на 
пропорционалност. Резултатите от 
прегледа и оценката се актуализират 
най-малко веднъж годишно за 
институциите, които са обхванати от 
плана за извършване на надзорни 
проверки по член 99, параграф 2.
Резултатите от прегледа и оценката 
се актуализират не по-повече от 
веднъж на всеки три години за 
малките и несложни институции
съгласно определеното в член 430а от 
Регламент (ЕС) № 575/2013. “

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Изменение 241
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 17в (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 97a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17в) Добавя се следният нов член 
97а:

„Член 97a

Дерогация за малки и несложни
институции

Чрез дерогация от член 97 
компетентните органи може да 
решат въз основа на надзорна оценка 
на съответната институция да не 
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прилага членове 97 и 98, ако 
институцията е малка и несложна
съгласно определеното в член 430а от 
Регламент (ЕС) № 575/2013. 
Надзорната оценка се преразглежда 
на всеки три години и когато 
компетентният орган установи 
появата на нови рискове.“

Or. en

Изменение 242
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква а
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в параграф 1 буква й) се 
заличава;

заличава се

Or. en

Изменение 243
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун, Бас Ейкхаут, Моли Скот Кейто

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква аа (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 1 – буква йа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) в параграф 1 се добавя буква 
йа):

„йа) оценката на интегрирането на 
факторите и рисковете от 
екологичен, социален и управленски 
характер (ESG) в системата за 
управление на риска на 
институцията;“
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Or. en

Изменение 244
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква аа (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 1 – буква йа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) в параграф 1 се добавя буква 
йа):

„йа) оценката на рисковете във 
връзка с климата, свързани с 
експозицията на институцията, и 
включването на рискове във връзка с 
климата в системата за управление 
на риска на институцията, след като 
се постигне обща таксономия, 
хомогенна и солидна рамка за 
адекватно измерване на свързаните с 
климата рискове и тяхното 
въздействие върху предприятията.“

Or. en

Изменение 245
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква аа (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) добавя се следният 
параграф 3a:

„3a. Компетентните органи 
наблюдават експозициите на всяка 
кредитна институция към банкови 
предприятия в сянка, както е 
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посочено в член 4, параграф 1, 
точка 144а (нова) от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013, като вземат предвид 
информацията, предоставена 
съгласно член 449а (нов) от 
Регламент (ЕС) № 575/2013 и ако е 
необходимо, предприемат подходящи 
мерки, включително определянето на 
по-ниски лимити за индивидуалната 
експозиция на кредитната 
институция към банка в сянка, както 
е посочено в член 395, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 575/2013, или мерки 
за смекчаване на последиците за 
справяне с потенциалните рискове, 
произтичащи от ситуации, при 
които не може да се определи 
взаимосвързаността между банките 
в сянка и институцията.“

Or. en

Изменение 246
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква аб (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) създава се следният параграф 
3б:

„3б. Компетентните органи 
наблюдават рисковете, свързани с 
използването на ливъридж, създаден 
синтетично от кредитните 
институции, като вземат предвид 
информацията, предоставена по 
силата на член 443б (нов) от 
Регламент (ЕС) № 575/2013, и при 
необходимост, предприемат 
подходящи мерки, за да го ограничат.

ЕБО разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти 
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за уточняване на инструментите за 
мониторинг за оценка на рисковете, 
свързани с използването на 
синтетично създаден ливъридж, 
както и набор от мерки за 
ограничаване, когато е уместно, 
както е посочено в първа алинея.

До 1 февруари 2020 г. ЕБО предоставя 
на Комисията тези проектите на 
регулаторни технически стандарти.

На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
посочените във втора алинея 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10 – 14 от Регламент 
(ЕС) № 1093/2010.“

Or. en

Обосновка

Стандартните мерки за баланси, които обикновено се основават на пазарната 
стойност на договора, могат наистина да подценят значително подкрепените с 
ливъридж експозиции на кредитните институции, когато в договорите за деривати е 
включен ливъридж. От това следва, че е необходимо да се разработят инструменти 
за мониторинг и регулаторни мерки, насочени към коригиране на такива потенциални 
подценявания.

Изменение 247
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква ав (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) създава се следният параграф 
3в:

„3в. До 1 декември 2021 г. 
компетентните органи провеждат 
постоянни проверки и мониторинг на 
сложно структурираните финансови 
операции, посочени в член 449б (нов) 
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от Регламент (ЕС) № 575/2013, с цел 
идентифициране на структурирани 
транзакции, които потенциално биха 
могли да доведат до значителни 
данъчни облекчения.

Те уведомяват Комисията за всяка 
такава идентифицирана транзакция, 
която представлява риск от 
значителни данъчни облекчения.“

Or. en

Изменение 248
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В прегледа и оценката, 
извършвани от компетентните органи, 
се включва експозицията на 
институциите към лихвения риск, 
произтичащ от дейности извън 
търговския портфейл. Изискват се 
пруденциални мерки поне за 
институциите, чиято икономическа 
стойност на собствения капитал, 
посочена в член 84, параграф 1, спада с 
повече от 15% от капитала им от първи 
ред в резултат на внезапна и неочаквана 
промяна на лихвените проценти, както е 
предвидено в шестте шокови сценария 
за надзорни цели за лихвените 
проценти.

5. В прегледа и оценката, 
извършвани от компетентните органи, 
се включва експозицията на 
институциите към лихвения риск, 
произтичащ от дейности извън 
търговския портфейл. Изискват се 
пруденциални мерки поне за 
институциите, чиято икономическа 
стойност на собствения капитал, 
посочена в член 84, параграф 1, спада с 
повече от 15% от капитала им от първи 
ред в резултат на внезапна и неочаквана 
промяна на лихвените проценти, както е 
предвидено в шестте шокови сценария 
за надзорни цели за лихвените 
проценти.

Чрез дерогация за малките и 
несложни институции съгласно 
определеното в член 430а от 
Регламент (ЕС) № 575/2013 
изискванията, посочени в първа 
алинея, се прилагат само ако 
компетентният орган предостави
мотивирано становище, че 
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вътрешните системи не са 
достатъчни.

Or. en

Изменение 249
Естер де Ланге

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В прегледа и оценката, 
извършвани от компетентните органи, 
се включва експозицията на 
институциите към лихвения риск, 
произтичащ от дейности извън 
търговския портфейл. Изискват се 
пруденциални мерки поне за 
институциите, чиято икономическа 
стойност на собствения капитал, 
посочена в член 84, параграф 1, спада с 
повече от 15% от капитала им от първи 
ред в резултат на внезапна и неочаквана 
промяна на лихвените проценти, както е 
предвидено в шестте шокови сценария 
за надзорни цели за лихвените 
проценти.

5. В прегледа и оценката, 
извършвани от компетентните органи, 
се включва експозицията на 
институциите към лихвения риск, 
произтичащ от дейности извън 
търговския портфейл. Изискват се 
пруденциални мерки поне за 
институциите, чиято икономическа 
стойност на собствения капитал, 
посочена в член 84, параграф 1, спада с 
повече от 15% от капитала им от първи 
ред в резултат на внезапна и неочаквана 
промяна на лихвените проценти, както е 
предвидено в шестте шокови сценария 
за надзорни цели за лихвените 
проценти, или когато институцията 
претърпява „голям спад“ в нетните 
си приходи от лихви в резултат на 
внезапна и неочаквана промяна на 
лихвените проценти, както е 
посочено в някой от двата шокови 
сценария за надзорни цели, прилагани 
по отношение на лихвените 
проценти.

Or. en

Изменение 250
Ан Сандер, Ален Ламасур, Ален Кадек
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В прегледа и оценката, 
извършвани от компетентните органи, 
се включва експозицията на 
институциите към лихвения риск, 
произтичащ от дейности извън 
търговския портфейл. Изискват се 
пруденциални мерки поне за
институциите, чиято икономическа 
стойност на собствения капитал, 
посочена в член 84, параграф 1, спада с 
повече от 15% от капитала им от първи 
ред в резултат на внезапна и неочаквана 
промяна на лихвените проценти, както е 
предвидено в шестте шокови сценария 
за надзорни цели за лихвените 
проценти.

5. В прегледа и оценката, 
извършвани от компетентните органи, 
се включва експозицията на 
институциите към лихвения риск, 
произтичащ от дейности извън 
търговския портфейл. Изисква се по-
голямо внимание от страна на 
компетентните органи за
институциите, чиято икономическа 
стойност на собствения капитал, 
посочена в член 84, параграф 1, спада с 
повече от 15% от капитала им от първи 
ред в резултат на внезапна и неочаквана 
промяна на лихвените проценти, както е 
предвидено в шестте шокови сценария 
за надзорни цели за лихвените 
проценти.

Or. en

Обосновка

Автоматичното прилагане не е желателно. Вместо това, ако институцията наруши 
прага от 15%, следва да се проведе обсъждане между институцията и нейния 
компетентен орган.

Изменение 251
Каролине Нахтехал, Мариан Харкин

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В прегледа и оценката, 
извършвани от компетентните органи, 
се включва експозицията на 

5. В прегледа и оценката, 
извършвани от компетентните органи, 
се включва експозицията на 
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институциите към лихвения риск, 
произтичащ от дейности извън 
търговския портфейл. Изискват се 
пруденциални мерки поне за 
институциите, чиято икономическа
стойност на собствения капитал, 
посочена в член 84, параграф 1, спада с 
повече от 15% от капитала им от първи 
ред в резултат на внезапна и неочаквана 
промяна на лихвените проценти, както е 
предвидено в шестте шокови сценария 
за надзорни цели за лихвените 
проценти.

институциите към лихвения риск, 
произтичащ от дейности извън 
търговския портфейл. В случай на спад 
в икономическата стойност на 
собствения капитал, посочена в член 84, 
параграф 1, с повече от 15% от капитала 
от първи ред в резултат на внезапна и 
неочаквана промяна на лихвените 
проценти, както е предвидено в шестте 
шокови сценария за надзорни цели за 
лихвените проценти, надзорният орган 
оценява рисковете, произтичащи от 
този спад.

Or. en

Обосновка

В рамката на Базелския комитет по банков надзор (BCBS) няма автоматични 
надзорни последици, основаващи се на резултата от стандартно изпитване при 
стойност, силно различаваща се от нормалните (SOT). Стандартният шок има за цел 
единствено да идентифицира потенциалните извънредни стойности и когато е 
уместно, да повиши вниманието на надзорните органи при анализа на лихвения риск в 
банковия портфейл (IRRBB) на институцията.

Изменение 252
Барбара Капел

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В прегледа и оценката, 
извършвани от компетентните органи, 
се включва експозицията на 
институциите към лихвения риск, 
произтичащ от дейности извън 
търговския портфейл. Изискват се 
пруденциални мерки поне за 
институциите, чиято икономическа 
стойност на собствения капитал, 
посочена в член 84, параграф 1, спада с 
повече от 15% от капитала им от първи 

5. В прегледа и оценката, 
извършвани от компетентните органи, 
се включва експозицията на 
институциите към лихвения риск, 
произтичащ от дейности извън 
търговския портфейл. Изискват се 
пруденциални мерки поне за 
институциите, чиято икономическа 
стойност на собствения капитал, 
посочена в член 84, параграф 1, спада с 
повече от 20% от капитала им от първи 
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ред в резултат на внезапна и неочаквана 
промяна на лихвените проценти, както е 
предвидено в шестте шокови сценария 
за надзорни цели за лихвените 
проценти.

ред в резултат на внезапна и неочаквана 
промяна на лихвените проценти, както е 
предвидено в шестте шокови сценария 
за надзорни цели за лихвените 
проценти.

Or. en

Обосновка

Пруденциалните мерки не следва да се прилагат автоматично, ако компетентният 
орган е на мнение, че лихвеният риск се управлява по подходящ начин от 
институцията.

Изменение 253
Перванш Берес

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В прегледа и оценката, 
извършвани от компетентните органи, 
се включва експозицията на 
институциите към лихвения риск, 
произтичащ от дейности извън 
търговския портфейл. Изискват се
пруденциални мерки поне за 
институциите, чиято икономическа 
стойност на собствения капитал, 
посочена в член 84, параграф 1, спада с 
повече от 15% от капитала им от първи 
ред в резултат на внезапна и неочаквана 
промяна на лихвените проценти, както е 
предвидено в шестте шокови сценария 
за надзорни цели за лихвените 
проценти.

5. В прегледа и оценката, 
извършвани от компетентните органи, 
се включва експозицията на 
институциите към лихвения риск, 
произтичащ от дейности извън 
търговския портфейл. Възможно е да се
изискват пруденциални мерки поне за 
институциите, чиято икономическа 
стойност на собствения капитал, 
посочена в член 84, параграф 1, спада с 
повече от 15% от капитала им от първи 
ред в резултат на внезапна и неочаквана 
промяна на лихвените проценти, както е 
предвидено в шестте шокови сценария 
за надзорни цели за лихвените 
проценти.

Or. en
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Изменение 254
Ан Сандер, Ален Ламасур, Ален Кадек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква б
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В прегледа и оценката, 
извършвани от компетентните органи, 
се включва експозицията на 
институциите към лихвения риск, 
произтичащ от дейности извън 
търговския портфейл. Изискват се
пруденциални мерки поне за 
институциите, чиято икономическа 
стойност на собствения капитал, 
посочена в член 84, параграф 1, спада с 
повече от 15% от капитала им от първи 
ред в резултат на внезапна и неочаквана 
промяна на лихвените проценти, както е 
предвидено в шестте шокови сценария 
за надзорни цели за лихвените 
проценти.

5. В прегледа и оценката, 
извършвани от компетентните органи, 
се включва експозицията на 
институциите към лихвения риск, 
произтичащ от дейности извън 
търговския портфейл. Възможно е да се
изискват пруденциални мерки поне за 
институциите, чиято икономическа 
стойност на собствения капитал, 
посочена в член 84, параграф 1, спада с 
повече от 15% от капитала им от първи 
ред в резултат на внезапна и неочаквана 
промяна на лихвените проценти, както е 
предвидено в шестте шокови сценария 
за надзорни цели за лихвените 
проценти.

Or. en

Обосновка

Базелският комитет призна, че лихвеният риск в банковия портфейл (IRRBB) не може 
да бъде разглеждан чрез подхода, основаващ се на универсалния стълб 1. Вместо това 
препоръчва подход за наблюдение на лихвения риск за всеки отделен случай, основаващ 
се на стълб 2.

Изменение 255
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква в
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 5а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. ЕБО разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти 
за определяне, за целите на параграф 
5, на:

заличава се

а) шестте шокови сценария за 
надзорни цели, приложими спрямо 
лихвените проценти за всяка валута;

б) общите допускания за 
моделиране и параметри, които 
институциите отразяват в своето 
изчисление на икономическата 
стойност на собствения капитал 
съгласно параграф 5;

в) дали се изискват и надзорни 
мерки в случай на спад в нетния 
лихвен доход на институциите, 
посочен в член 84, параграф 1, в 
резултат на потенциални промени в 
лихвените проценти.

ЕБО представя на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [една година след 
влизането в сила].

На Комисията се делегира 
правомощието да приеме посочените 
в първа алинея регулаторни 
технически стандарти в 
съответствие с членове 10 – 14 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Or. en

Изменение 256
Естер де Ланге

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква в
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 45а – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕБО разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти за определяне, за 
целите на параграф 5, на:

ЕБО разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти в съответствие 
с международните стандарти за 
определяне, за целите на параграф 5, на:

Or. en

Изменение 257
Ан Сандер, Ален Ламасур, Ален Кадек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква в
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 5a – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) шестте шокови сценария за 
надзорни цели, приложими спрямо 
лихвените проценти за всяка валута;

а) шестте шокови сценария за 
надзорни цели, включително два 
паралелни сценария, приложими 
спрямо лихвените проценти за всяка
значима валута; тези сценарии следва 
да бъдат определени на ниво, 
отразяващо прага от 15% от 
капитала от първи ред, посочен в 
параграф 5.

Or. en

Обосновка

Калибрирането на шоковите сценарии за надзорни цели на лихвените проценти следва 
внимателно да се направи така, че да съответства на прага на стандартното 
изпитване при стойност, силно различаваща се от нормалните (SOT), която вече е 
фиксирана на 15%.

Изменение 258
Естер де Ланге

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква в
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Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 5а – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общите допускания за 
моделиране и параметри, които 
институциите отразяват в своето 
изчисление на икономическата стойност 
на собствения капитал съгласно 
параграф 5;

б) общите допускания за 
моделиране и параметри, включително 
поведенчески допускания, които 
институциите отразяват в своето 
изчисление на икономическата стойност 
на собствения капитал съгласно 
параграф 5;

Or. en

Изменение 259
Ан Сандер, Ален Ламасур, Ален Кадек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква в
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 5а – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дали се изискват и надзорни 
мерки в случай на спад в нетния 
лихвен доход на институциите, 
посочен в член 84, параграф 1, в 
резултат на потенциални промени в 
лихвените проценти.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това е рискът от загуба, който трябва да бъде покрит, а не рискът от естествени 
колебания на приходите.

Изменение 260
Естер де Ланге

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква в
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Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 5а – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дали се изискват и надзорни 
мерки в случай на спад в нетния лихвен 
доход на институциите, посочен в 
член 84, параграф 1, в резултат на 
потенциални промени в лихвените 
проценти.

в) общите допускания за 
моделиране и параметри, 
включително поведенчески 
допускания, които институциите 
отразяват в своите изчисления на
нетния лихвен доход и определят какво 
представлява „голям спад“ за целите
на параграф 5.

Or. en

Изменение 261
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун, Бас Ейкхаут, Моли Скот Кейто

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 18 – буква вa (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 7a (нов) и 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) добавят се следните
параграфи 7a и 7б:

„7a. За целите на буква йа) и 
член 448а от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013 до 1 юни 2020 г. ЕБО 
следва да издаде насоки в 
съответствие с член 16 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010, за да 
уточни допълнително подробностите
относно надзорния преглед и процес 
на оценка относно интегрирането на 
факторите и рисковете от 
екологичен, социален или управленски 
характер, включително рисковете, 
свързани с амортизационните 
отчисления поради регулаторни 
промени. Процесът на оценяване 
интегрира, ако е целесъобразно, 
специфични качествени и 
количествени критерии и показатели 
за оценка дали общата бизнес 
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стратегия и инвестиционната 
политика на институцията са 
съобразени с целите от Париж и 
свързаните с ЕС цели от екологичен, 
социален или управленски характер.

7б. Като вземе под внимание 
опита, придобит при прилагането на 
насоките, посочени в параграф 7а, 
ЕБО следва да разработи проекти на 
регулаторни технически стандарти 
за разработване на методологичен 
стандарт за идентифициране и 
измерване на рисковете и факторите 
на устойчивостта в обхвата на 
рамката за капиталова адекватност 
въз основа на ясно доказани рискове. 
До 1 юли 2022 г. ЕБО предоставя на 
Комисията тези проектите на 
регулаторни технически стандарти. 
На Комисията се предоставя 
правомощието да приеме 
регулаторните технически 
стандарти, посочени в първа алинея, в 
съответствие с членове 10 – 14 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Or. en

Изменение 262
Отмар Карас

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 18 – буква вa (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) добавя се следният 
параграф 7a:

„7a. За целите на 
пропорционалното прилагане на 
разпоредбите на настоящата 
директива и Регламент (ЕС) 
№ 575/2013 в рамките на процеса на 
надзорен преглед и оценка 
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компетентните органи следва да 
очертаят подробно начина, по който 
вземат предвид обхвата и размера на 
стопанската дейност на дадена 
институция, както и на сложността 
на рисковете, произтичащи от 
модела на нейната стопанска 
дейност.“

Or. en

Обосновка

Изменението трябва да подчертае, че е важно да се зачита принципът на 
пропорционалност в рамките на процеса на надзорен преглед и оценка.

Изменение 263
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 18 – буква вa (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 98 ̶ параграф 7в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) създава се следният параграф 
7в:

„7в. За целите на параграф 3в (нов) 
ЕБО следва да издаде до 1 юни 2021 г. в 
съответствие с член 16 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 
качествени и количествени критерии 
и показатели за идентифициране на 
структурирани транзакции, които 
потенциално биха могли да доведат 
до значителни данъчни облекчения.

Като вземе под внимание опита, 
придобит при прилагането на 
насоките, посочени в алинея 1, ЕБО 
следва да разработи проекти на 
регулаторни технически стандарти 
за разработване на методологичен 
стандарт за идентифициране на 
структурирани транзакции, които 
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потенциално биха могли да доведат 
до значителни данъчни облекчения.

До 1 юли 2022 г. ЕБО предоставя на 
Комисията тези проектите на 
регулаторни технически стандарти. 

На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
регулаторните технически 
стандарти, посочени в алинея 2, в 
съответствие с членове 10 – 14 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010.“

Or. en

Изменение 264
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Директива 2013/36/ЕС
Член 99 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В член 99, параграф 2 буква б) се 
заличава.

заличава се

Or. en

Изменение 265
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 19a (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 102 – параграф 1 – буква а

Текст в сила Изменение

(19a) В член 102 буква а) се заменя 
със следното:

а) когато институцията не отговаря 
на изискванията на настоящата 
директива или на Регламент (ЕС) 

„a) когато институцията не отговаря 
на изискванията на настоящата 
директива, включително член 104, 
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№ 575/2013; буква б), или на Регламент (ЕС) 
№ 575/2013;

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Изменение 266
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 19б (нова)
Директива 2013/36/ЕС
Член 102 – параграф 1 – буква б

Текст в сила Изменение

(19б) В член 102 буква б) се заменя 
със следното:

б) когато компетентните органи 
разполагат с доказателства, че е 
вероятно институцията да наруши 
изискванията на настоящата директива 
или на Регламент (ЕС) № 575/2013 [в 
рамките на следващите 12 месеца.

„б) когато компетентните органи 
разполагат с доказателства, че е 
вероятно институцията да наруши 
изискванията на настоящата директива, 
включително член 104, буква б), или на 
Регламент (ЕС) № 575/2013 [в рамките 
на следващите 12 месеца]. “

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Изменение 267
Мат Карти, Мартин Ширдеван, Мигел Виегаш

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива 2013/36/ЕС
Член 103

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Член 103 се заличава. заличава се
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Or. en

Изменение 268
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива 2013/36/ЕС
Член 103

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Член 103 се заличава. заличава се

Or. en

Обосновка

Член 103 не се заличава, тъй като позволява прилагането на мерки за 
пропорционалност.

Изменение 269
Нина Гил

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива 2013/36/ЕС
Член 103

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Член 103 се заличава. заличава се

Or. en

Изменение 270
Ашли Фокс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива 2013/36/ЕС
Член 103
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Член 103 се заличава. заличава се

Or. en

Изменение 271
Нина Гил, Алфред Сант, Оле Лудвигсон, Удо Булман, Юг Байе, Мади Делво, 
Кътълин Сорин Иван, Паул Танг, Роберто Гуалтиери, Перванш Берес, Костас 
Мавридис, Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 21 – буква а
Директива 2013/36/ЕС
Член 104 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на член 97, член 98, 
параграф 4, член 101, параграф 4, член 
102 и прилагането на Регламент (ЕС) № 
575/2013 компетентните органи 
разполагат най-малко със следните 
правомощия:

1. За целите на член 92, 
параграф 2, буква б), член 97, член 98, 
параграф 4, член 101, параграф 4, член 
102 и прилагането на Регламент (ЕС) № 
575/2013 компетентните органи 
разполагат най-малко със следните 
правомощия:

Or. en

Изменение 272
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 21 – буква а
Директива 2013/36/ЕС
Член 104 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да изискват от институциите да 
притежават допълнителни собствени 
средства над изискванията, установени в 
Регламент (ЕС) № 575/2013, при 
условията, предвидени в член 104а;

а) да изискват от институциите да 
притежават допълнителни собствени 
средства над изискванията, установени в 
Регламент (ЕС) № 575/2013, при 
условията, предвидени в член 104а и 
член 104б;
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Or. en

Изменение 273
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 21 – буква а
Директива 2013/36/ЕС
Член 104 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да изискват от институциите да 
представят план за връщане към 
спазването на надзорните изисквания 
съгласно настоящата директива и 
Регламент (ЕС) № 575/2013 и да 
определят срок за изпълнението му, 
включително усъвършенстване на плана 
по отношение на обхвата и срока;

в) да изискват от институциите да 
представят план за връщане към 
спазването на надзорните изисквания 
съгласно настоящата директива и 
Регламент (ЕС) № 575/2013 и да 
определят срок за изпълнението му,
който да не надвишава една година,
включително усъвършенстване на плана 
по отношение на обхвата и срока;

Or. en

Изменение 274
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 21 – буква а
Директива 2013/36/ЕС
Член 104 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да изискват от институциите да 
следват специална политика за 
провизиране или третиране на активите 
по отношение на капиталовите 
изисквания;

г) да изискват от институциите да 
следват специална политика за 
провизиране или третиране на активите
или задбалансовите позиции по 
отношение на капиталовите изисквания, 
или когато приложимата счетоводна 
рамка позволява гъвкавост при избора 
на политики или изисква субективни 
оценки и конкретното изпълнение, 
избрано от институцията, не е 
адекватно или достатъчно разумно 
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от надзорна гледна точка, да изисква 
от институциите да прилагат само 
специални разпоредби, удръжки или 
филтри за изчисляване на собствения 
капитал;

Or. en

Изменение 275
Нина Гил, Алфред Сант, Оле Лудвигсон, Удо Булман, Юг Байе, Мади Делво, 
Кътълин Сорин Иван, Паул Танг, Роберто Гуалтиери, Перванш Берес, Костас 
Мавридис, Петер Симон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 21 – буква а
Директива 2013/36/ЕС
Член 104 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да изискват от институциите да 
ограничат променливите 
възнаграждения като процент от 
нетните доходи, когато това е 
несъвместимо с поддържането на 
стабилна капиталова база;

ж) да изискват от институциите да 
ограничат променливите 
възнаграждения като процент от 
нетните доходи, когато това е 
несъвместимо с поддържането на 
стабилна капиталова база; и да 
изискват от кредитните 
институции и инвестиционните 
посредници да спазват насоките, 
издадени от ЕБО, относно 
политиките за неутралните по 
отношение на пола възнаграждения.

Or. en

Изменение 276
Ашли Фокс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 21 – буква а
Директива 2013/36/ЕС
Член 104 – параграф 1 – буква л
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Текст, предложен от Комисията Изменение

л) да изискват оповестяване на 
допълнителна информация само за 
конкретни случаи.

л) за да изискат оповестяване на 
допълнителна информация за 
институции, които са изложени на 
подобни рискове, компетентните 
органи може да прилагат 
правомощията, предвидени в първата 
алинея, с изключение на букви а) и к), 
по отношение на тези институции 
по подобен или идентичен начин, 
когато държавата членка е 
предоставила на компетентния орган 
правомощието да направи това.

Or. en

Изменение 277
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 21 – буква а
Директива 2013/36/ЕС
Член 104 – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) да изискват оповестяване на 
допълнителна информация само за 
конкретни случаи.

л) да изискват оповестяване на 
допълнителна информация;

Or. en

Изменение 278
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 21 – буква а
Директива 2013/36/ЕС
Член 104 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на параграф 1, буква й), За целите на параграф 1, буква й) 
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компетентните органи могат да налагат 
на институциите изисквания за 
допълнително или по-често 
предоставяне на информация само 
когато тя не се дублира и е изпълнено 
някое от следните условия:

компетентните органи налагат на 
институциите изисквания за 
допълнително или по-често 
предоставяне на информация, ако е 
изпълнено поне някое от следните 
условия:

Or. en

Изменение 279
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 21 – буква а
Директива 2013/36/ЕС
Член 104 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) допълнителната информация е 
необходима за срока на приложимия за 
институцията план за извършване на 
надзорни проверки съгласно член 99.

в) допълнителната информация е 
необходима за срока на приложимия за 
институцията план за извършване на 
надзорни проверки съгласно член 99
или за целите на процеса на надзорен 
преглед и оценка, както е посочено в 
член 97.

Or. en

Изменение 280
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 21 – буква а
Директива 2013/36/ЕС
Член 104 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискваната от институциите 
информация се счита, че се дублира, 
както е посочено в първа алинея, 
когато същата или по същество 
същата информация вече е на 
разположение на компетентния 

заличава се
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орган, може да бъде изготвена от 
компетентния орган или получена 
чрез други средства, различни от 
изискването към институцията да я 
докладва. Ако информацията е на 
разположение на компетентния 
орган във формат или със степен на 
изчерпателност, различни от тези на 
допълнителната информация, която 
трябва да бъде докладвана, 
компетентният орган не изисква 
тази допълнителна информация, 
когато различният формат или 
степен на изчерпателност не 
възпрепятства изготвянето на 
подобна по същество информация от 
негова страна;

Or. en

Изменение 281
Роберто Гуалтиери

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи налагат 
допълнителното капиталово изискване 
по член 104, параграф 1, буква а) само 
когато установят въз основа на 
прегледите, извършени съгласно 
членове 97 и 101, че дадена институция 
се намира в някое от следните 
положения:

Компетентните органи налагат 
допълнителното капиталово изискване 
по член 104, параграф 1, буква а) само
тогава, когато установят въз основа на 
прегледите, извършени съгласно 
членове 97 и 101, че дадена институция 
се намира в някое от следните 
положения:

Or. en

Изменение 282
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи налагат 
допълнителното капиталово изискване 
по член 104, параграф 1, буква а) само
когато установят въз основа на 
прегледите, извършени съгласно 
членове 97 и 101, че дадена институция 
се намира в някое от следните 
положения:

Компетентните органи налагат 
допълнителното капиталово изискване 
по член 104, параграф 1, буква а) най-
малко когато установят въз основа на 
прегледите, извършени съгласно 
членове 97 и 101, че дадена институция 
се намира в някое от следните 
положения:

Or. en

Изменение 283
Марко Вали

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи налагат 
допълнителното капиталово изискване 
по член 104, параграф 1, буква а) само
когато установят въз основа на 
прегледите, извършени съгласно 
членове 97 и 101, че дадена институция 
се намира в някое от следните 
положения:

Компетентните органи налагат 
допълнителното капиталово изискване 
по член 104, параграф 1, буква а), когато 
установят въз основа на прегледите, 
извършени съгласно членове 97 и 101, 
че дадена институция се намира в някое 
от следните положения:

Or. en

Изменение 284
Мат Карти, Мартин Ширдеван, Мигел Виегаш

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
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Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи налагат 
допълнителното капиталово изискване 
по член 104, параграф 1, буква а) само
когато установят въз основа на 
прегледите, извършени съгласно 
членове 97 и 101, че дадена институция 
се намира в някое от следните 
положения:

Компетентните органи налагат 
допълнителното капиталово изискване 
по член 104, параграф 1, буква а), когато 
установят въз основа на прегледите, 
извършени съгласно членове 97 и 101, 
че дадена институция се намира в някое 
от следните положения:

Or. en

Изменение 285
Мат Карти, Мартин Ширдеван, Мигел Виегаш

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104а ̶ параграф 1 ̶ буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) институцията е достигнала 
такъв мащаб и ниво на сложност, че 
неспазването на задълженията от 
нейна страна би довело до значителни 
сътресения в икономиката на 
държавата членка или на части от 
нея;

Or. en

Изменение 286
Роберто Гуалтиери

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) институцията не удовлетворява 
изискванията, предвидени в членове 73 
и 74 от настоящата директива или в 
член 393 от Регламент (ЕС) № 575/2013, 
и е малко вероятно прилагането 
единствено на други административни 
мерки в подходящ срок достатъчно да 
подобри правилата, процесите, 
механизмите и стратегиите;

б) институцията не удовлетворява 
изискванията, предвидени в членове 73 
и 74 от настоящата директива или в 
член 393 от Регламент (ЕС) № 575/2013, 
и прилагането единствено на други 
административни мерки може да не е
достатъчно, за да подобри правилата, 
процесите, механизмите и стратегиите
достатъчно в подходящ срок;

Or. en

Изменение 287
Марко Вали

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) институцията не удовлетворява 
изискванията, предвидени в членове 73 
и 74 от настоящата директива или в 
член 393 от Регламент (ЕС) № 575/2013, 
и е малко вероятно прилагането 
единствено на други административни 
мерки в подходящ срок достатъчно да 
подобри правилата, процесите, 
механизмите и стратегиите;

б) институцията не удовлетворява 
изискванията, предвидени в членове 73 
и 74 от настоящата директива или в
член 393 от Регламент (ЕС) № 575/2013, 
и е малко вероятно други 
административни мерки да бъдат 
достатъчни, за да гарантират 
спазване на тези изисквания в 
подходящ срок;

Or. en

Изменение 288
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи не налагат 
допълнителното капиталово 
изискване по член 104, параграф 1, 
буква а) за покриване на 
макропруденциални или системни 
рискове.

заличава се

Or. en

Изменение 289
Мат Карти, Мартин Ширдеван, Мигел Виегаш

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи не налагат 
допълнителното капиталово 
изискване по член 104, параграф 1, 
буква а) за покриване на 
макропруденциални или системни 
рискове.

заличава се

Or. en

Изменение 290
Марко Вали

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи не налагат 
допълнителното капиталово изискване 
по член 104, параграф 1, буква а) за 
покриване на макропруденциални или

Компетентните органи не налагат 
допълнителното капиталово изискване 
по член 104, параграф 1, буква а) за 
покриване на системни рискове, 
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системни рискове. произтичащи от експозицията на 
неликвидни финансови активи.

Or. en

Изменение 291
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на параграф 1, буква а) се 
счита, че рисковете или техни елементи 
са покрити в недостатъчна степен или 
не са покрити от капиталовите 
изисквания на трета, четвърта, пета и 
седма част от Регламент (ЕС) № 
575/2013, когато размерът, видовете и 
разпределението на капитала, които 
компетентният орган счита за адекватни 
след надзорния преглед на извършената 
от институциите в съответствие с член 
73, параграф 1 оценка са по-големи от 
капиталовите изисквания за 
институцията, установени в трета, 
четвърта, пета и седма част от 
Регламент (ЕС) № 575/2013.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 292
Ан Сандер, Ален Ламасур, Ален Кадек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на параграф 1, буква а) се За целите на параграф 1, буква а) се 
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счита, че рисковете или техни елементи
са покрити в недостатъчна степен 
или не са покрити от капиталовите 
изисквания на трета, четвърта, пета и 
седма част от Регламент (ЕС) № 
575/2013, когато размерът, видовете и 
разпределението на капитала, които 
компетентният орган счита за адекватни 
след надзорния преглед на извършената 
от институциите в съответствие с член 
73, параграф 1 оценка са по-големи от 
капиталовите изисквания за 
институцията, установени в трета, 
четвърта, пета и седма част от 
Регламент (ЕС) № 575/2013.

счита, че рисковете или техни елементи 
не са покрити от капиталовите 
изисквания на трета, четвърта, пета и 
седма част от Регламент (ЕС) № 
575/2013, когато размерът, видовете и 
разпределението на капитала, които 
компетентният орган счита за адекватни
след надзорния преглед на извършената 
от институциите в съответствие с член 
73, параграф 1 оценка са по-големи от 
капиталовите изисквания за 
институцията, установени в трета, 
четвърта, пета и седма част от 
Регламент (ЕС) № 575/2013.

Or. en

Обосновка

В член 104а, параграф 1 предложението за преразглеждане на ДКИ 5 въвежда 
разяснения относно обхвата на специфичната за конкретната фирма ситуация, 
която може да обоснове изисквания по стълб 2. Обхватът остава широк, но се 
приветстват някои изрични изключения. По-конкретно, той не може да бъде 
използван за обръщане на избора на политики, приет в текста на ниво 1. 
Съществуващата редакция на член 104а, параграф 2 дава възможност на регулатора 
да използва изисквания по стълб 2 за преодоляване на преходни разпоредби и 
разпоредби във връзка със заварено положение, но и на изключенията и експозициите 
по първия стълб до 0% рисково тегло според рамката на стълб 1.

Изменение 293
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея считаният 
за адекватен капитал покрива всички 
съществени рискове или техни 
елементи, които не са обхванати от 
специфично капиталово изискване.
Тук могат да се включват рисковете 

заличава се
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или техни елементи, които са 
изрично изключени от капиталовите 
изисквания на трета, четвърта, пета 
и седма част от Регламент (ЕС) № 
575/2013.

Or. en

Изменение 294
Отмар Карас

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея считаният 
за адекватен капитал покрива всички 
съществени рискове или техни 
елементи, които не са обхванати от 
специфично капиталово изискване. 
Тук могат да се включват рисковете 
или техни елементи, които са изрично 
изключени от капиталовите
изисквания на трета, четвърта, пета и 
седма част от Регламент (ЕС) № 
575/2013.

За целите на първа алинея
компетентните органи могат да
считат, че рисковете или техните
елементи се считат за непокрити от 
Регламент (ЕС) № 575/2013, ако те са 
изрично изключени от третирането в 
собствените капиталови изисквания, 
определени в трета, четвърта, пета и 
седма част от този регламент или не са 
включени в него.

Рискове или елементи на рискове, за 
които се счита, че не са обхванати в 
достатъчна степен от този
регламент, може да включват рискове 
или елементи на рискове, които биха 
могли да се подценят, независимо че 
отговарят на изискванията на 
трета, четвърта, пета и седма част 
от Регламент (ЕС) № 575/2013.

За целите на първа алинея 
собственият капитал се счита за 
адекватен, ако покрива всички 
съществени рискове или техни 
елементи, които не са обхванати или 
са обхванати в недостатъчна степен 
от капиталовите изисквания на 
трета, четвърта, пета и седма част 
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от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Or. en

Обосновка

Това изменение изяснява член 104а, параграф 1, буква а), като уточнява кои рискове 
или техни елементи се счита, че не са покрити или са покрити в недостатъчна 
степен от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Изменение 295
Марко Вали

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея считаният
за адекватен капитал покрива всички 
съществени рискове или техни 
елементи, които не са обхванати от
специфично капиталово изискване. 
Тук могат да се включват рисковете 
или техни елементи, които са 
изрично изключени от капиталовите 
изисквания на трета, четвърта, пета и 
седма част от Регламент (ЕС) № 
575/2013.

За целите на първа алинея собственият 
капитал се счита за адекватен, ако
покрива всички съществени финансови
рискове или техни елементи, които не са 
обхванати или са обхванати в 
недостатъчна степен от капиталовите 
изисквания на трета, четвърта, пета, 
шеста и седма част от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013. Рисковете или 
елементите на такива рискове не се 
считат за адекватно покрити от 
изискването за собствен капитал на 
Регламент (ЕС) № 575/2013, когато 
тези рискове възникват от големи 
експозиции към сложни и силно 
неликвидни финансови активи, които 
вероятно са били подценени поради 
трудната им оценка и използването 
на вътрешен модел, въпреки че са 
изпълнени приложимите изисквания, 
определени в трета, четвърта, пета, 
шеста и седма глава от Регламент 
(ЕС) № 575/2013.

Or. en
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Обосновка

Комплексните и неликвидни финансови инструменти могат да се оценяват само с 
помощта на сложни вътрешни модели и трудно могат да бъдат оценени и 
ликвидирани, особено при неблагоприятни пазарни условия. Необходим е допълнителен 
регулаторен капитал, за да се осигурят адекватни буфери, тъй като представляват 
голям риск за финансовата стабилност.

Изменение 296
Ан Сандер, Ален Ламасур, Ален Кадек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея считаният за 
адекватен капитал покрива всички 
съществени рискове или техни 
елементи, които не са обхванати от 
специфично капиталово изискване. Тук 
могат да се включват рисковете или 
техни елементи, които са изрично 
изключени от капиталовите 
изисквания на трета, четвърта, пета 
и седма част от Регламент (ЕС) № 
575/2013.

За целите на първа алинея считаният за 
адекватен капитал покрива всички 
съществени рискове или техни 
елементи, които не са обхванати от 
специфично капиталово изискване.

Or. en

Обосновка

В член 104а, параграф 1 предложението за преразглеждане на ДКИ 5 въвежда 
разяснения относно обхвата на специфичната за конкретната фирма ситуация, 
която може да обоснове изискване по стълб 2. Обхватът остава широк, но се 
приветстват някои изрични изключения. По-конкретно, не може да се използва за 
обръщане на избора на политики, приет в текста на ниво 1. Съществуващата 
редакция на член 104а, параграф 2 дава възможност на регулатора да използва 
изискване по стълб 2 за преодоляване на преходни разпоредби и разпоредби във връзка 
със заварено положение, но и на изключенията и експозициите по първия стълб до 0% 
рисково тегло според рамката на стълб 1.
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Изменение 297
Ан Сандер, Ален Ламасур, Ален Кадек

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея считаният за 
адекватен капитал покрива всички 
съществени рискове или техни
елементи, които не са обхванати от 
специфично капиталово изискване. Тук 
могат да се включват рисковете или 
техни елементи, които са изрично 
изключени от капиталовите 
изисквания на трета, четвърта, пета 
и седма част от Регламент (ЕС) № 
575/2013.

За целите на първа алинея считаният за 
адекватен капитал покрива всички 
съществени рискове от загуба или 
елементи на такива рискове от загуба, 
които не са обхванати от специфично 
капиталово изискване.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията ще даде правомощия на надзорния орган да преодолее 
волята на законодателя в противоречие с йерархията на нормите, като наложи 
капиталови изисквания за рискове, които законодателят от първо ниво е изключил 
изрично. Следователно предложението следва да бъде изменено, за да се премахне 
възможността надзорните органи да се занимават с рисковете „изрично изключени“ 
от стълб 1.

Изменение 298
Роберто Гуалтиери

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея считаният за 
адекватен капитал покрива всички 
съществени рискове или техни 

За целите на първа алинея считаният за 
адекватен капитал покрива всички 
съществени рискове или техни 
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елементи, които не са обхванати от 
специфично капиталово изискване. Тук
могат да се включват рисковете или 
техни елементи, които са изрично 
изключени от капиталовите изисквания 
на трета, четвърта, пета и седма част от 
Регламент (ЕС) № 575/2013.

елементи, които не са обхванати от 
специфично капиталово изискване. Тук 
се включват рисковете или техни 
елементи, които са изрично изключени 
от капиталовите изисквания на трета, 
четвърта, пета и седма част от 
Регламент (ЕС) № 575/2013.

Or. en

Изменение 299
Ан Сандер, Ален Кадек, Ален Ламасур

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лихвеният риск, произтичащ от 
позиции извън търговския портфейл, 
се счита за съществен само когато 
икономическата стойност на собствения 
капитал спада с повече от 15% от 
капитала от първи ред на институцията 
в резултат на някой от посочените в 
член 98, параграф 5 шест шокови 
сценария за надзорни цели, които се 
прилагат спрямо лихвените проценти 
или във всеки друг определен от ЕБО 
случай съгласно член 98, параграф 5, 
буква в).

Когато икономическата стойност на 
собствения капитал спада с повече от
15% от капитала от първи ред на 
институцията в резултат на някой от 
посочените в член 98, параграф 5 шест 
шокови сценария за надзорни цели, 
които се прилагат спрямо лихвените 
проценти или във всеки друг определен 
от ЕБО случай съгласно член 98, 
параграф 5, буква в), компетентните 
органи преценяват дали лихвеният 
риск, произтичащ от нетърговски 
позиции, води до риск от загуба и 
следователно се счита за съществен 
риск.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията ще даде правомощия на надзорния орган да преодолее 
волята на законодателя в противоречие с йерархията на нормите, като наложи 
капиталови изисквания за рискове, които законодателят е изключил изрично от 
законодателството на първо ниво. Следователно предложението следва да бъде 
изменено, за да се премахне възможността надзорните органи да се занимават с 
рисковете „изрично изключени“ от стълб 1.
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Изменение 300
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лихвеният риск, произтичащ от позиции 
извън търговския портфейл, се счита за 
съществен само когато икономическата 
стойност на собствения капитал спада с 
повече от 15% от капитала от първи ред 
на институцията в резултат на някой от 
посочените в член 98, параграф 5 шест 
шокови сценария за надзорни цели, 
които се прилагат спрямо лихвените 
проценти или във всеки друг определен 
от ЕБО случай съгласно член 98, 
параграф 5, буква в).

Лихвеният риск, произтичащ от позиции 
извън търговския портфейл, се счита за 
съществен особено когато 
икономическата стойност на собствения 
капитал спада с повече от 15% от 
капитала от първи ред на институцията 
в резултат на някой от посочените в 
член 98, параграф 5 шест шокови 
сценария за надзорни цели, които се 
прилагат спрямо лихвените проценти 
или във всеки друг определен от ЕБО 
случай съгласно член 98, параграф 5, 
буква в).

Or. en

Изменение 301
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Институцията удовлетворява
допълнителното капиталово изискване 
по член 104, параграф 1, буква а) с 
капиталови инструменти при следните 
условия:

Компетентният орган изисква от
институцията да удовлетвори
допълнителното капиталово изискване 
по член 104, параграф 1, буква а) с 
капиталови инструменти при следните 
условия:

Or. en
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Изменение 302
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 4 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Компетентните органи може 
да изискат от институциите да 
изпълнят допълнителните 
капиталови изисквания по член 104, 
параграф 1, буква а) с базовия 
собствен капитал от първи ред.

Or. en

Изменение 303
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Собствените средства, използвани за 
удовлетворяване на допълнителното 
капиталово изискване по член 104, 
параграф 1, буква а), не се използват за 
удовлетворяване на капиталовите 
изисквания по член 92, параграф 1, 
букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 
575/2013, нито на комбинираното 
изискване за буфер по член 128, 
параграф 6 от настоящата директива.

Собствените средства, използвани за 
удовлетворяване на допълнителното 
капиталово изискване по член 104, 
параграф 1, буква а), не се използват за 
удовлетворяване на капиталовите 
изисквания по член 92, параграф 1, 
букви а), б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 
575/2013, нито на комбинираното 
изискване за буфер по член 128, 
параграф 6 от настоящата директива.

Or. en
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Изменение 304
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от втора алинея 
собствените средства, използвани за 
удовлетворяване на допълнителното 
капиталово изискване по член 104, 
параграф 1, буква а), наложено от 
компетентните органи с оглед на 
рисковете или техни елементи, 
които не са обхванати в достатъчна 
степен от член 92, параграф 1, буква 
г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, 
могат да се използват за 
удовлетворяване на комбинираното 
изискване за буфер по член 128, 
параграф 6 от настоящата 
директива.

заличава се

Or. en

Изменение 305
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентният орган представя
на всяка институция надлежна писмена 
обосновка за решението да наложи по 
силата на член 104, параграф 1, буква а)
допълнително капиталово изискване, 
като най-малко опише изчерпателно 
цялостната оценка на елементите, 
посочени в параграфи 1–4. Това 
включва, в предвидения в параграф 1, 

5. Компетентният орган
предоставя на всяка институция 
писмена обосновка за решението да 
наложи по силата на член 104, параграф 
1, буква а).
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буква г) случай, конкретно посочване 
на причините, поради които 
налагането на капиталови насоки 
вече не се счита за достатъчно.

Or. en

Изменение 306
Барбара Капел

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. ЕБО разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти 
за определяне на начина на измерване 
на посочените в параграф 2 рискове и 
техни елементи.

заличава се

ЕБО гарантира, че проектите за 
регулаторни технически стандарти 
са пропорционални с оглед на:

а) свързаната с прилагането 
тежест за институциите и 
компетентните органи; и

б) възможността като цяло по-
високото ниво на капиталовите 
изисквания, приложимо, когато 
институциите не използват 
вътрешни модели, да обоснове 
налагането на по-ниски капиталови 
изисквания при оценката на 
рисковете и елементите на 
рисковете в съответствие с параграф 
2.

ЕБО представя на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [една година след 
влизането в сила].

В съответствие с членове 10 – 14 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 
Комисията се оправомощава да 
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приеме регулаторните технически 
стандарти по параграф 6.

Or. en

Изменение 307
Мат Карти, Мартин Ширдеван, Мигел Виегаш

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. ЕБО разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти 
за определяне на начина на измерване 
на посочените в параграф 2 рискове и 
техни елементи.

заличава се

ЕБО гарантира, че проектите за 
регулаторни технически стандарти 
са пропорционални с оглед на:

а) свързаната с прилагането 
тежест за институциите и 
компетентните органи; и

б) възможността като цяло по-
високото ниво на капиталовите 
изисквания, приложимо, когато 
институциите не използват 
вътрешни модели, да обоснове 
налагането на по-ниски капиталови 
изисквания при оценката на 
рисковете и елементите на 
рисковете в съответствие с параграф 
2.

ЕБО представя на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [една година след 
влизането в сила].

В съответствие с членове 10 – 14 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 
Комисията се оправомощава да 
приеме регулаторните технически 
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стандарти по параграф 6.

Or. en

Изменение 308
Филип Ламбертс, Свен Гиголд, Ернест Уртасун

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. ЕБО разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти 
за определяне на начина на измерване 
на посочените в параграф 2 рискове и 
техни елементи.

заличава се

ЕБО гарантира, че проектите за 
регулаторни технически стандарти 
са пропорционални с оглед на:

а) свързаната с прилагането 
тежест за институциите и 
компетентните органи; и

б) възможността като цяло по-
високото ниво на капиталовите 
изисквания, приложимо, когато 
институциите не използват 
вътрешни модели, да обоснове 
налагането на по-ниски капиталови 
изисквания при оценката на 
рисковете и елементите на 
рисковете в съответствие с параграф 
2.

ЕБО представя на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [една година след 
влизането в сила].

В съответствие с членове 10 – 14 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 
Комисията се оправомощава да 
приеме регулаторните технически 
стандарти по параграф 6.
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Or. en

Изменение 309
Марко Вали

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2013/36/ЕС
Член 104a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. ЕБО разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти 
за определяне на начина на измерване 
на посочените в параграф 2 рискове и 
техни елементи.

заличава се

ЕБО гарантира, че проектите за 
регулаторни технически стандарти 
са пропорционални с оглед на:

а) свързаната с прилагането 
тежест за институциите и 
компетентните органи; и

б) възможността като цяло по-
високото ниво на капиталовите 
изисквания, приложимо, когато 
институциите не използват 
вътрешни модели, да обоснове 
налагането на по-ниски капиталови 
изисквания при оценката на 
рисковете и елементите на 
рисковете в съответствие с параграф 
2.

ЕБО представя на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [една година след 
влизането в сила].

В съответствие с членове 10 – 14 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 
Комисията се оправомощава да 
приеме регулаторните технически 
стандарти по параграф 6.

Or. en
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