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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 
въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В доклада на Комисията от 
2017 г. относно мисията и 
организацията на ЕССР5 се стига до 
заключението, че макар ЕССР като цяло 
да функционира добре, в някои области 
са необходими подобрения.

(2) В доклада на Комисията от 
2017 г. относно мисията и 
организацията на ЕССР5 се стига до 
заключението, че макар ЕССР като цяло 
да функционира добре, в някои области 
са необходими подобрения, особено 
тъй като неотдавнашните 
институционални промени, свързани 
с банковия съюз, допълнени от 
усилията за постигане на съюз на 
капиталовите пазари, действително 
промениха оперативната рамка на 
ЕССР, която беше в действие от 
момента на създаването му. В 
резултат на това ЕССР следва да 
бъде съответно изменен, за да се 
гарантира ефикасността на 
макропруденциалните политики.

_________________ _________________

5 Работен документ на службите на 
Комисията, Анализ на ефекта, 
изменения на регламента за ЕССР, 
COM(2017).

5 Работен документ на службите на 
Комисията, Анализ на ефекта, 
изменения на регламента за ЕССР, 
COM(2017).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Следва да се подчертае, че 
предложените подобрения имат за 
цел постигане на правилен баланс 
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между автономията на ЕССР и 
необходимостта от силно и 
надеждно ръководство. Те също така 
имат за цел да подобрят 
координацията на 
макропруденциалните политики на 
Съюза и да улеснят гарантирането на 
баланс между тези държави членки, 
които принадлежат към банковия 
съюз и върху които се извършва надзор 
от страна на ЕЦБ/ЕНМ, и тези, 
които все още са извън него.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Широкият обхват на състава на 
Генералния съвет на ЕССР е основно 
негово предимство. Последните 
тенденции в областта на финансовия 
надзор в Съюза, и по-специално 
създаването на банковия съюз, обаче не 
са отразени в състава на Генералния 
съвет. Затова председателят на 
Надзорния съвет на ЕЦБ и 
председателят на Единния съвет за 
преструктуриране следва да бъдат 
членове на Генералния съвет на ЕССР 
с право на глас. По отношение на 
Управителния комитет и 
Консултативния технически 
комитет също следва да бъдат 
направени съответни промени.

(3) Широкият обхват на състава на 
Генералния съвет на ЕССР е основно 
негово предимство. Последните 
тенденции в областта на финансовия 
надзор в Съюза, и по-специално 
създаването на банковия съюз, следва 
също така да бъдат отразени в състава 
на Генералния съвет и да бъдат взети 
под внимание.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Следва да се цели баланс между 
половете в Генералния съвет на 
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ЕССР.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Председателят на ЕЦБ 
изпълняваше длъжността на 
председател на ЕССР през първите 5 
години от съществуването му, след 
което продължава да е председател на 
ЕССР само временно. През този период 
председателят на ЕЦБ гарантираше 
авторитета и надеждността на 
ЕССР, давайки му възможност реално 
да използва и да разчита на 
експертния опит на ЕЦБ в областта 
на финансовата стабилност. Поради 
това е целесъобразно председателят 
на ЕЦБ да стане постоянен 
председател на ЕССР.

(4) Председателят на ЕЦБ 
изпълняваше длъжността на 
председател на ЕССР през първите 5 
години от съществуването му, след 
което продължава да е председател на 
ЕССР само временно. Необходимо е 
тясно сътрудничество между ЕЦБ и 
ЕССР и разработване на 
информационни потоци с цел 
подобряване на способността на 
ЕССР за ефективно идентифициране, 
анализиране и наблюдение на 
системните рискове в целия Съюз.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се даде по-голяма видимост 
на ЕССР като орган, който е отделен от 
своите конкретни членове, 
председателят на ЕССР следва да може 
да делегира на ръководителя на 
секретариата на ЕССР задачи, свързани 
с представителството на ЕССР пред 
трети лица.

(5) Отчетността, прозрачността 
и независимостта на ЕССР следва да 
бъдат напълно осигурени и 
гарантирани. Необходимо е също да се 
подобрят автономността и 
видимостта на ЕССР. Такова 
подобрение би могло да бъде 
постигнато чрез установяването на 
ЕССР като независим, надежден, 
макропруденциален орган. За да се даде 
по-голяма видимост на ЕССР като 
орган, който е отделен от своите 
конкретни членове, председателят на 
ЕССР следва да може да делегира на 
ръководителя на секретариата на ЕССР 
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или на заместник-председателите на 
ЕССР задачи, свързани с 
представителството на ЕССР пред трети 
лица.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В член 3, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета6

е предвидено ръководителят на 
секретариата на ЕССР да се назначава 
от ЕЦБ след консултации с Генералния 
съвет на ЕССР. За да се придаде по-
голямо значение на ролята, изпълнявана 
от ръководителя на секретариата на 
ЕССР, Генералният съвет на ЕССР 
следва да прецени, в дух на откритост и 
прозрачност, дали одобрените на този 
етап кандидати за длъжността 
ръководител на секретариата на ЕССР 
притежават необходимите качества и 
опит, за да ръководят секретариата на 
ЕССР. Генералният съвет следва да 
информира Европейския парламент и 
Съвета за процедурата по оценяване на 
кандидатите. Освен това задачите на 
ръководителя на секретариата на ЕССР 
следва да бъдат изяснени.

(6) В член 3, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета6

е предвидено ръководителят на 
секретариата на ЕССР да се назначава 
от ЕЦБ след консултации с Генералния 
съвет на ЕССР. За да се придаде по-
голямо значение на ролята, изпълнявана 
от ръководителя на секретариата на 
ЕССР, Генералният съвет на ЕССР 
следва да прецени, в дух на откритост и 
прозрачност, дали одобрените на този 
етап кандидати за длъжността 
ръководител на секретариата на ЕССР 
притежават необходимите качества и 
опит, за да ръководят секретариата на 
ЕССР. Генералният съвет следва да 
информира Европейския парламент и 
Съвета за процедурата по оценяване на 
кандидатите. Така връзката с ЕЦБ ще 
се запази и ще се гарантира, че 
ръководителят на секретариата се 
отчита пред Генералния съвет. Освен 
това задачите на ръководителя на 
секретариата на ЕССР следва да бъдат 
изяснени, особено като се има 
предвид, че предоставянето на по-
важна роля на ръководителя на 
секретариата на ЕССР би могло да 
спомогне за увеличаване на 
въздействието и ефективността на 
предупрежденията и препоръките.
Европейският парламент и Съветът 
следва да могат да поискат от 
Генералния съвет допълнителна 
информация.
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_________________ _________________

6 Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета 
от 17 ноември 2010 г. за възлагане на 
Европейската централна банка на 
специфични задачи, свързани с 
дейността на Европейския съвет за 
системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., 
стр. 162).

6 Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета 
от 17 ноември 2010 г. за възлагане на 
Европейската централна банка на 
специфични задачи, свързани с 
дейността на Европейския съвет за 
системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., 
стр. 162).

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В член 16, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № 1092/2010 се изисква 
предупрежденията и препоръките на 
ЕССР да се изпращат на Съвета и на 
Комисията, а когато адресати са един 
или повече национални надзорни 
органи, и на ЕНО. С оглед укрепването 
на демократичния контрол и 
прозрачността тези предупреждения и 
препоръки следва да се предават също и
на Европейския парламент и на ЕНО.

(10) В член 16, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № 1092/2010 се изисква 
предупрежденията и препоръките на 
ЕССР да се изпращат на Съвета и на 
Комисията, а когато адресати са един 
или повече национални надзорни 
органи, и на ЕНО. С оглед укрепването 
на демократичния контрол и 
прозрачността тези предупреждения и 
препоръки трябва незабавно да се 
предават на Европейския парламент и 
на ЕНО.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се гарантира качеството и 
адекватността на становищата, 
препоръките и решенията на ЕССР, от 
Консултативния технически комитет и 
Консултативния научен комитет се 
очаква да се консултират със 
заинтересованите страни, когато това е 
целесъобразно, на ранен етап и в дух на 
откритост и прозрачност.

(11) За да се гарантира качеството и 
адекватността на становищата, 
препоръките и решенията на ЕССР, от 
Консултативния технически комитет и 
Консултативния научен комитет се 
очаква да се консултират със 
заинтересованите страни, съответните 
експерти и социални партньори, 
когато това е целесъобразно, на ранен 
етап и в дух на откритост, плурализъм и 
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прозрачност. В интерес на повишаване 
на ефективността резултатите от 
тези консултации следва да бъдат 
взети изцяло предвид.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 3 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(-1) В член 3 параграф 1 се заменя 
със следното:

1. ЕССР отговаря за упражняването на 
пруденциален надзор на макроравнище 
върху финансовата система в рамките 
на Съюза, с оглед да допринесе за 
предотвратяване или намаляване на 
системните рискове за финансовата 
стабилност в Съюза, произтичащи от 
процесите във финансовата система, и 
като отчита макроикономическите 
процеси, с цел да се избегнат периоди 
на мащабни финансови сътресения. Той 
допринася за безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар и 
по този начин осигурява устойчив 
принос за икономическия растеж от 
страна на финансовия сектор.

„1. ЕССР отговаря за упражняването на 
пруденциален надзор на макроравнище 
върху финансовата система в рамките 
на Съюза, с оглед да допринесе за 
предотвратяване или намаляване на 
системните рискове за финансовата 
стабилност в Съюза, произтичащи от 
процесите във финансовата система, и 
като отчита макроикономическите 
процеси, с цел да се избегнат периоди 
на мащабни финансови сътресения. Той 
допринася за безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар и 
по този начин осигурява устойчив 
принос за икономическия растеж от 
страна на финансовия сектор и 
допринася за постигането на целите 
на член 3 от Договора за Европейския 
съюз.“

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 4 – параграф 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. След консултация относно 2a. След консултация относно 
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назначаването на ръководител на 
секретариата на ЕССР в съответствие с 
член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1096/2010 на Съвета*, Генералният 
съвет, посредством открита и прозрачна 
процедура, преценява дали одобрените 
на този етап кандидати за длъжността 
ръководител на секретариата на ЕССР 
притежават необходимите качества и 
опит, за да ръководят дейността на 
секретариата на ЕССР. Генералният 
съвет уведомява Европейския 
парламент и Съвета за процедурата на 
консултация.

назначаването на ръководител на 
секретариата на ЕССР в съответствие с 
член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1096/2010 на Съвета*, Генералният 
съвет, посредством открита и прозрачна
процедура, преценява дали одобрените 
на този етап кандидати за длъжността 
ръководител на секретариата на ЕССР 
притежават необходимите качества и 
опит, за да ръководят дейността на 
секретариата на ЕССР. Генералният 
съвет уведомява Европейския 
парламент и Съвета за процедурата на 
консултация. Генералният съвет 
уведомява Европейския парламент и 
Съвета достатъчно подробно за 
процедурата на оценяване и 
консултация. Европейският 
парламент и Съветът могат да 
поискат от Генералния съвет 
допълнителна информация.

* 6 Регламент (ЕС) № 1096/2010 на 
Съвета от 17 ноември 2010 г. за 
възлагане на Европейската централна 
банка на специфични задачи, свързани с 
дейността на Европейския съвет за 
системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., 
стр. 162).

* 6 Регламент (ЕС) № 1096/2010 на 
Съвета от 17 ноември 2010 г. за 
възлагане на Европейската централна 
банка на специфични задачи, свързани с 
дейността на Европейския съвет за 
системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., 
стр. 162).

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 4 - параграф 3а - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В насоките, които дават на 
ръководителя на секретариата на ЕССР 
в съответствие с член 4, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета, 
председателят на ЕССР и 

3a. В насоките, които дават на 
ръководителя на секретариата на ЕССР 
в съответствие с член 4, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета, 
председателят на ЕССР и 
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Управителният комитет могат да 
включат по-специално следните 
аспекти:

Управителният комитет могат да 
включат по прозрачен начин по-
специално следните аспекти:

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 5 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

„8. Председателят представлява 
ЕССР пред трети лица. Председателят 
може да делегира задачи, свързани с 
представителството на ЕССР пред трети 
лица, на ръководителя на 
секретариата.“;

„8. Председателят представлява 
ЕССР пред трети лица. Председателят 
може да делегира задачи, свързани с 
представителството на ЕССР пред трети 
лица, на ръководителя на секретариата
или на заместник-председателите на 
ЕССР.“;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 6 – параграф 1 – букви еa и еб

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) добавят се следните букви еа) и 
еб):

заличава се

„еa) председателя на Надзорния 
съвет на ЕЦБ;

еб) председателя на Единния съвет 
за преструктуриране;“

Обосновка

Включване на представители на ЕНМ и ЕСП като членове с право на глас би засегнало 
баланса между държавите, които вече са се присъединили към ЕНМ, и тези, които 
все още не са членове.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3–буква б – подточка i а (нова)
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 6 – параграф 2 – букви б a и б б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) вмъкват се следните букви ба) 
и бб):

ба) председателя на Надзорния 
съвет на ЕЦБ;

бб) председателя на Единния съвет 
за преструктуриране;“

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 11 – параграф 1 – букви ж a и ж б

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) добавят се следните букви жа) 
и жб):

заличава се

„жa) председателя на Надзорния 
съвет на ЕЦБ;

жб) председателя на Единния съвет 
за преструктуриране;“

Обосновка

Настоящата ситуация, при която представителите на ЕНМ и на ЕСП не са членове 
на Управителния комитет или на Консултативния технически комитет, е за 
предпочитане. В рамките на съществуващите възможности за гъвкавост 
представителите на ЕНМ и на ЕСП могат да бъдат поканени като наблюдатели на 
заседанията на Консултативния технически комитет, което ще им даде възможност 
да участват, без да се нарушава балансът между държавите, присъединили се към 
ЕНМ, и тези, които все още не са членове.

Изменение 17
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

„5. Когато е целесъобразно, 
Консултативният научен комитет 
организира консултации със 
заинтересованите лица на ранен етап и в 
дух на откритост и прозрачност, като 
отчита изискването за поверителност.“

„5. Когато е целесъобразно, 
Консултативният научен комитет 
организира консултации със 
заинтересованите лица и съответните 
експерти на ранен етап и в дух на 
откритост, плурализъм и прозрачност, 
като отчита изискването за 
поверителност.“

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 13 – параграф 1 – букви е a и е б

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) добавят се следните букви еа) и 
еб):

заличава се

„еa) представител на Надзорния 
съвет на ЕЦБ;

еб) представител на Единния 
съвет за преструктуриране;“;

Обосновка

Настоящата ситуация, при която представителите на ЕНМ и на ЕСП не са членове 
на Управителния комитет или на Консултативния технически комитет, е за 
предпочитане. В рамките на съществуващите възможности за гъвкавост 
представителите на ЕНМ и на ЕСП могат да бъдат поканени като наблюдатели на 
заседанията на Консултативния технически комитет, което ще им даде възможност 
да участват, без да се нарушава балансът между държавите, присъединили се към 
ЕНМ, и тези, които все още не са членове.

Изменение 19
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а а (нова)
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 13 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Вмъква се следният параграф:

1a. Представител на Надзорния 
съвет на ЕЦБ и представител на 
Единния съвет за преструктуриране 
могат да бъдат поканени като 
наблюдатели на заседанията на 
Консултативния технически 
комитет.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 13 – параграф 4а

Текст, предложен от Комисията Изменение

„4a. Когато е целесъобразно, 
Консултативният технически комитет 
организира консултации със 
заинтересованите лица на ранен етап и в 
дух на откритост и прозрачност, като 
отчита изискването за поверителност.“

„4a. Когато е целесъобразно, 
Консултативният технически комитет 
организира консултации със 
заинтересованите лица и съответните 
експерти на ранен етап и в дух на 
откритост, плурализъм и прозрачност, 
като отчита изискването за 
поверителност.“

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 16 – параграф 2 – първо изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Предупрежденията или препоръките, 
издадени от ЕССР в съответствие с 
член 3, параграф 2, букви в) и г), могат 

„Предупрежденията или препоръките, 
издадени от ЕССР в съответствие с 
член 3, параграф 2, букви в) и г), могат 
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да бъдат от общ или специален 
характер, като могат да бъдат 
отправяни, по-специално, до Съюза, до 
една или повече държави членки, до 
един или повече ЕНО, до един или 
повече национални компетентни органи 
или до ЕЦБ по отношение на задачите, 
възложени ѝ в съответствие с член 4, 
параграфи 1 и 2 и член 5, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1024/2013.“;

да бъдат от общ или специален 
характер, като могат да бъдат 
отправяни, по-специално, до Съюза, до 
една или повече държави членки, до 
един или повече ЕНО, до един или 
повече национални компетентни органи 
или до ЕЦБ по отношение на задачите, 
възложени ѝ в съответствие с член 4, 
параграфи 1 и 2 и член 5, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1024/2013. Тези 
предупреждения и препоръки са 
достатъчно подробни и обосновани и 
са придружени от подходящо и 
всеобхватно изложение на 
мотивите.“

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„(1) Когато препоръките, посочени в 
член 3, параграф 2, буква г), са 
отправени до Комисията, до една или 
повече държави членки, до един или 
повече ЕНО, или до един или повече 
национални компетентни органи, 
адресатите съобщават на Европейския 
парламент, Съвета и на ЕССР 
действията, предприети в отговор на 
препоръките, като представят обосновка 
за всеки случай на бездействие. Когато е 
приложимо, ЕССР незабавно уведомява 
ЕНО за получените отговори при 
спазване на строги правила за 
поверителност.

„(1) Когато препоръките, посочени в 
член 3, параграф 2, буква г), са 
отправени до Комисията, до една или 
повече държави членки, до един или 
повече ЕНО, или до един или повече 
национални компетентни органи, 
адресатите съобщават достатъчно 
подробно и незабавно на Европейския 
парламент, Съвета и на ЕССР 
действията, предприети в отговор на 
препоръките, като представят 
подходяща и подробна обосновка за 
всеки случай на бездействие. Когато е 
приложимо, ЕССР незабавно уведомява 
ЕНО достатъчно подробно за 
получените отговори при спазване на 
строги правила за поверителност.
Принципите на правовата държава, 



AD\1159066BG.docx 15/17 PE621.062v02-00

BG

основните права, както и принципът 
на държавния суверенитет се 
зачитат изцяло.“

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Ако ЕССР вземе решение, че 
негова препоръка не е била спазена или 
че адресатите не са предоставили 
обосновка за своето бездействие, ЕССР 
уведомява незабавно за това адресатите, 
Европейския парламент, Съвета и 
когато е приложимо, съответните ЕНО, 
при спазване на строги правила за 
поверителност.“

(2) Ако ЕССР вземе решение, че 
негова препоръка не е била спазена или 
че адресатите не са предоставили 
обосновка за своето бездействие, ЕССР 
уведомява незабавно за това адресатите, 
Европейския парламент, Комисията, 
Съвета и когато е приложимо, 
съответните ЕНО, при спазване на 
строги правила за поверителност.“
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