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Изменение 42
Vital Moreira

Предложение за регламент
Позоваване 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид член 1, параграф 2 и 
членове 10 и 11 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) и член 15 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС),

Or. en

Изменение 43
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) През последните десетилетия ЕС 
постигна значителен напредък в 
създаването на вътрешен пазар на 
банкови услуги. Вследствие на това в 
много държави членки банкови групи 
със седалища в други държави членки 
притежават съществен пазарен дял и 
кредитните институции са 
диверсифицирали географски своята 
стопанска дейност, особено в 
еврозоната.

(1) През последните десетилетия ЕС 
постигна значителен напредък в 
създаването на вътрешен пазар на 
банкови услуги, като същевременно 
дерегулира значително финансовите 
пазари. Вследствие на това в много 
държави членки банкови групи със 
седалища в други държави членки 
притежават съществен пазарен дял и 
кредитните институции са
диверсифицирали географски своята 
стопанска дейност, особено в 
еврозоната.

Or. en

Изменение 44
Helmut Scholz



PE500.478v01-00 4/64 AM\918462BG.doc

BG

Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Като следствие от 
дерегулирането на финансовите 
пазари участниците на пазара са 
подхранвали прекомерни спекулации с 
различни видове финансови продукти,
често без положителна добавена 
стойност от макроикономическа 
гледна точка. Това поведение може да 
бъде разглеждано като една от 
основните причини за настоящата 
финансова криза и за кризата с 
държавните дългове. В редица 
държави — членки на ЕС, надзорните 
органи не са успели да установят 
тези проблеми или не са реагирали по 
подходящ начин.

Or. en

Изменение 45
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Запазването и задълбочаването на 
вътрешния пазар на банкови услуги е
от съществено значение за насърчаване 
на икономическото възстановяване в 
Съюза. Това обаче се оказва все по-
трудна задача. Данните показват, че 
обединяването на банковите пазари в 
Съюза е пред застой.

(2) Стабилните финансови системи, 
които служат на нуждите на 
общественото благосъстояние и на 
реалната икономика, са от съществено 
значение за насърчаване на 
икономическото възстановяване в 
Съюза. Това обаче се оказва все по-
трудна задача.

Or. en
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Изменение 46
Marietta Giannakou

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Запазването и задълбочаването на 
вътрешния пазар на банкови услуги е от 
съществено значение за насърчаване на 
икономическото възстановяване в
Съюза. Това обаче се оказва все по-
трудна задача. Данните показват, че 
обединяването на банковите пазари в 
Съюза е пред застой.

(2) Запазването и задълбочаването на 
вътрешния пазар на банкови услуги е от 
съществено значение за насърчаване на 
икономическото възстановяване в 
Съюза. Това обаче се оказва все по-
трудна задача. Данните показват, че 
обединяването на банковите пазари в 
Съюза е пред застой. Очаква се по-
голяма концентрация на банковата 
система в рамките на Европейския 
съюз и, в резултат на това, 
значително намаляване на броя на 
кредитните институции, които 
извършват дейност във всички 
държави членки от еврозоната.

Or. el

Изменение 47
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Същевременно надзорните органи 
трябва да засилят своя контрол, за да 
извлекат поуки от финансовата криза 
през последните години и да могат да 
контролират много сложни и 
взаимосвързани пазари и институции.

(3) Същевременно надзорните органи 
трябва да засилят своя контрол, за да 
извлекат поуки от финансовата криза 
през последните години и да могат да 
контролират много сложни и 
потенциално опасни взаимосвързани 
пазари и институции.

Or. en
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Изменение 48
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Правомощията за надзора над 
отделните банки в Съюза остават 
предимно на национално равнище. Това 
ограничава ефективността на надзора и 
способността на надзорните органи да 
достигнат до общо разбиране за 
състоянието на банковия сектор в целия 
Съюза. С цел да се запазят и засилят 
положителните ефекти, които 
пазарната интеграция оказва върху
растежа и благосъстоянието, следва да 
се задълбочи взаимодействието при 
отговорностите по надзора.

(4) Правомощията за надзора над 
отделните банки в Съюза остават 
предимно на национално равнище. Това 
ограничава ефективността на надзора и 
способността на надзорните органи да 
достигнат до общо разбиране за 
състоянието на банковия сектор в целия 
Съюза. С цел да се постигнат целите 
за устойчив икономически растеж 
успоредно с повишаването  на 
благосъстоянието и интеграцията на 
социалната справедливост с растежа и 
благосъстоянието, следва да се 
задълбочи взаимодействието при 
отговорностите по надзора. Общата 
цел на това законодателство е да се 
подобри надзорът на европейските 
финансови пазари с цел защита на 
националните бюджети и на 
данъкоплатците от рисковете, 
свързани със спекулации и нарушения 
от страна на участниците на 
финансовите пазари.

Or. en

Изменение 49
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В много случаи стабилността на 
кредитните институции е все още тясно 
свързана със състоянието на държавата 
членка, в която те са установени. 

(5) В много случаи стабилността на 
кредитните институции е все още тясно 
свързана със състоянието на държавата 
членка, в която те са установени. 
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Съмнения относно обслужването на 
публичния дълг, перспективите за 
икономически растеж и 
жизнеспособността на кредитните 
институции пораждат неблагоприятни и 
взаимно подсилващи пазарни 
тенденции. Това може да доведе до 
рискове за икономическата 
жизнеспособност на някои кредитни 
институции и за стабилността на 
финансовата система, както и може да 
създаде големи затруднения за вече 
ограничените публични финанси на 
държавите членки. Това поражда 
специфични рискове в рамките на 
еврозоната, където единната валута 
увеличава вероятността 
неблагоприятните събития в една 
държава членка да застрашат 
икономическото развитие и 
стабилността на цялата еврозона.

Съмнения относно обслужването на 
публичния дълг, перспективите за 
икономически растеж и 
жизнеспособността на кредитните 
институции пораждат неблагоприятни и 
взаимно подсилващи се пазарни 
тенденции. Това може да доведе до 
рискове за икономическата 
жизнеспособност на някои кредитни 
институции и за стабилността на 
финансовата система и създава големи 
затруднения за вече ограничените 
публични финанси на държавите 
членки. Това поражда специфични 
рискове в рамките на еврозоната, където 
единната валута увеличава вероятността 
неблагоприятните събития в една 
държава членка да застрашат 
икономическото развитие и 
стабилността на цялата еврозона.

Or. en

Изменение 50
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Европейският банков орган (ЕБО), 
създаден през 2011 г. с Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010 на Европейския парламент 
и на Съвета от 24 ноември 2010 година 
за създаване на Европейски надзорен 
орган (Европейски банков орган), и 
Европейската система за финансов 
надзор, създадена по силата на член 2 от 
същия регламент и от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010 от 24 ноември 2010 година 
за създаване на Европейски надзорен 
орган (ЕОЗППО) и Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010 от 24 ноември 2010 година 
за създаване на Европейски надзорен 

(6) Европейският банков орган (ЕБО), 
създаден през 2011 г. с Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010 на Европейския парламент 
и на Съвета от 24 ноември 2010 година 
за създаване на Европейски надзорен 
орган (Европейски банков орган), и 
Европейската система за финансов 
надзор, създадена по силата на член 2 от 
същия регламент и от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010 от 24 ноември 2010 година 
за създаване на Европейски надзорен 
орган (ЕОЗППО) и Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010 от 24 ноември 2010 година 
за създаване на Европейски надзорен 
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орган (ЕОЦКП), значително подобриха 
сътрудничеството между банковите 
надзорни органи в рамките на Съюза. 
ЕБО допринася съществено за 
създаването на единна нормативна 
уредба за финансовите услуги в Съюза и 
играе важна роля за провеждането по 
последователен начин на 
рекапитализацията на големи 
кредитни институции в Съюза, която 
беше одобрена от Европейския съюз 
през октомври 2011 г.

орган (ЕОЦКП), значително подобриха 
сътрудничеството между банковите 
надзорни органи в рамките на Съюза. 
ЕБО допринася съществено за 
създаването на единна нормативна 
уредба за финансовите услуги в Съюза и
трябва да стане краен гарант на 
хармонизираното прилагане на 
пруденциалните разпоредби за 
банките в Съюза, като установява 
висококачествени общи регулаторни 
и надзорни стандарти и практики, 
включително свързани с тях 
методологии и начини за измерване, 
наблюдение, оценка и налагане на 
последователното прилагане на 
правно обвързващите актове на
Съюза, и като посредничи и урежда 
разногласия между компетентните 
органи, включени в единния надзорен 
механизъм.

Or. en

Изменение 51
Vital Moreira

Предложение за регламент
Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Принципът за искрено 
сътрудничество между европейските 
институции е заложен в Договорите, 
по-конкретно в член 13, параграф 2 от 
ДЕС.

Or. en

Изменение 52
Helmut Scholz
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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Следователно европейският 
банков съюз следва да бъде създаден 
въз основа на истинска единна 
нормативна уредба за финансовите 
услуги на единния пазар и изграден от 
единен надзорен механизъм, обща 
схема за гарантиране на депозитите и 
оздравителна рамка. С оглед на тясната 
взаимообвързаност и взаимодействие 
между държавите членки, приели 
общата валута, в банковия съюз следва 
да влязат най-малко всички държави 
членки от еврозоната. С оглед на
поддържането и задълбочаването на 
вътрешния пазар и доколкото това е 
институционално възможно, банковият 
съюз следва да бъде отворен за 
участие на други държави членки.

(9) Поради това следва да бъдат
установени единна нормативна уредба 
за финансовите услуги на единния 
пазар, единно европейско ръководство 
за надзор, изготвено от ЕБО, и обща 
схема за гарантиране на депозитите и 
оздравителна рамка. С оглед на тясната 
взаимообвързаност и взаимодействие 
между държавите членки, приели 
общата валута, единният надзорен 
механизъм следва да се прилага най-
малко за всички държави членки от 
еврозоната. Но с оглед да се намалят 
възможните заплахи от финансовите 
пазари за процеса на европейска 
интеграция и доколкото това е 
институционално възможно, е 
необходимо в най-близко бъдеще да се 
създаде единен надзорен механизъм за 
целия Европейски съюз.

Or. en

Изменение 53
György Schöpflin

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Следователно европейският банков 
съюз следва да бъде създаден въз основа 
на истинска единна нормативна уредба 
за финансовите услуги на единния пазар 
и изграден от единен надзорен 
механизъм, обща схема за гарантиране 
на депозитите и оздравителна рамка. С 
оглед на тясната взаимообвързаност и 
взаимодействие между държавите 
членки, приели общата валута, в 
банковия съюз следва да влязат най-
малко всички държави членки от 

(9) Следователно европейският банков 
съюз следва да бъде създаден въз основа 
на истинска единна нормативна уредба 
за финансовите услуги на единния пазар 
и изграден от единен надзорен 
механизъм, обща схема за гарантиране 
на депозитите и оздравителна рамка. С 
оглед на тясната взаимообвързаност и 
взаимодействие между държавите 
членки, приели общата валута, в 
банковия съюз следва да влязат най-
малко всички държави членки от 
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еврозоната. С оглед на поддържането и 
задълбочаването на вътрешния пазар и 
доколкото това е институционално 
възможно, банковият съюз следва да 
бъде отворен за участие на други 
държави членки.

еврозоната. С оглед на поддържането и 
задълбочаването на вътрешния пазар и 
доколкото това е институционално 
възможно, банковият съюз следва да 
бъде отворен за участие на други 
държави членки, които не са приели 
еврото, но са установили тясно 
сътрудничество с ЕЦБ в 
съответствие с член 6.

Or. en

Изменение 54
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Като първа стъпка към банковия 
съюз единният надзорен механизъм 
следва да гарантира, че политиката на 
Съюза, свързана с пруденциалния 
надзор над кредитните институции, се 
прилага по съгласуван и ефективен 
начин, че единната нормативна уредба 
за финансовите услуги се прилага 
еднакво за кредитните институции във 
всички държави членки и че тези 
кредитни институции подлежат на 
надзор по най-високи стандарти, който 
не е ограничен от други, 
непруденциални съображения. 
Единният надзорен механизъм е
основата за следващи стъпки към 
банковия съюз. Този подход следва 
принципа, че всяко въвеждане на общи 
механизми за намеса в случай на кризи 
следва да бъде предшествано от общ 
контрол за намаляване на 
необходимостта от използване на 
механизми за интервенция.

(10) Единният надзорен механизъм 
следва да гарантира, че политиката на 
Съюза, свързана с пруденциалния 
надзор над кредитните институции, се 
прилага по съгласуван и ефективен 
начин, че единната нормативна уредба 
за финансовите услуги се прилага 
еднакво за кредитните институции във 
всички държави членки и че тези 
кредитни институции подлежат на 
надзор по най-високи стандарти, който 
не е ограничен от други, 
непруденциални съображения. 
Включването на съществуващи 
национални надзорни органи 
гарантира наличието на ресурси и 
знания за националните правни и 
данъчни системи и за специфичните 
пазарни условия и структури в 
рамките на държавите членки.
Единният надзорен механизъм би могъл 
да бъде основата за следващи стъпки 
към банковия съюз. Този подход следва 
принципа, че всяко въвеждане на общи 
механизми за намеса в случай на кризи 
следва да бъде предшествано от общ 
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контрол за намаляване на 
необходимостта от използване на 
механизми за интервенция.

Or. en

Изменение 55
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Тъй като централната банка на 
еврозоната разполага с обширен 
експертен опит по въпросите на 
макроикономическата и финансовата 
стабилност, ЕЦБ е добре подготвена да 
изпълнява надзорни задачи с акцент 
върху запазване на стабилността на 
финансовата система на Европа. В 
действителност в много държави 
членки централните банки вече 
отговарят за банковия надзор.
Следователно на ЕЦБ следва да се 
възложат конкретни задачи относно 
политиките, свързани с надзора над 
кредитните институции в еврозоната.

(11) Тъй като централната банка на 
еврозоната разполага с обширен 
експертен опит по въпросите на 
макроикономическата и финансовата 
стабилност, ЕЦБ е добре подготвена да 
изпълнява конкретни надзорни задачи 
с акцент върху запазване на 
стабилността на финансовата система на 
Европа при разумно разделение на 
задачите със съществуващите 
национални надзорни органи. За един 
преходен етап, докато не бъдат 
подробно проучени всички правни 
аспекти, в съответствие с 
настоящия регламент на ЕЦБ следва 
да се възложат конкретни задачи 
относно политиките, свързани с надзора 
над определени кредитни институции в 
еврозоната. В рамките на единния 
надзорен механизъм националните 
компетентни органи трябва да 
изпълняват всички функции, 
оставащи извън обхвата на прекия 
надзор от страна на ЕЦБ.

Or. en

Изменение 56
Paulo Rangel
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Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Тъй като централната банка на 
еврозоната разполага с обширен 
експертен опит по въпросите на 
макроикономическата и финансовата 
стабилност, ЕЦБ е добре подготвена да 
изпълнява надзорни задачи с акцент 
върху запазване на стабилността на 
финансовата система на Европа. В 
действителност в много държави членки 
централните банки вече отговарят за 
банковия надзор. Следователно на ЕЦБ 
следва да се възложат конкретни задачи 
относно политиките, свързани с надзора 
над кредитните институции в 
еврозоната.

(11) Тъй като централната банка на 
еврозоната разполага с обширен 
експертен опит по въпросите на 
макроикономическата и финансовата 
стабилност, ЕЦБ е добре подготвена да 
изпълнява надзорни задачи с акцент 
върху запазване на стабилността на 
финансовата система на Европа. В 
действителност нейното участие ще 
допринесе за подобряване на 
надеждността и ефективността на 
интегрирания надзорен механизъм. 
От друга страна, в повечето държави 
членки централните банки вече 
отговарят за банковия надзор и затова е 
важно да се използва тази 
възможност за укрепване на ролята 
на ЕЦБ на истинска централна банка 
като част от една дългосрочна визия 
за по-силен икономически и паричен 
съюз. Освен това в сравнение с 
предложенията за бъдещото 
създаване на нов европейски орган, 
отговарящ за банковия надзор, 
предимството на това решение е, че 
не увеличава сложността на 
институционалната структура на 
ЕС. Следователно на ЕЦБ следва да се 
възложат конкретни задачи относно 
политиките, свързани с надзора над 
кредитните институции в еврозоната.

Or. en

Изменение 57
György Schöpflin

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Тъй като централната банка на (11) Тъй като централната банка на 
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еврозоната разполага с обширен
експертен опит по въпросите на 
макроикономическата и финансовата 
стабилност, ЕЦБ е добре подготвена 
да изпълнява надзорни задачи с акцент 
върху запазване на стабилността на 
финансовата система на Европа. В 
действителност в много държави членки 
централните банки вече отговарят за 
банковия надзор. Следователно на ЕЦБ 
следва да се възложат конкретни задачи 
относно политиките, свързани с надзора 
над кредитните институции в 
еврозоната.

еврозоната разполага с достъп до 
множество информационни ресурси и 
с широко признат експертен опит и е 
запазила доверието към себе си по 
време на кризата, ЕЦБ е добре 
подготвена да изпълнява надзорни 
задачи с акцент върху запазване на 
стабилността на финансовата система на 
Европа. В действителност в много 
държави членки централните банки вече 
отговарят за банковия надзор. 
Следователно на ЕЦБ следва да се 
възложат конкретни задачи относно 
политиките, свързани с надзора над 
кредитните институции в еврозоната.

Or. en

Изменение 58
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) На ЕЦБ следва да се възложат тези 
конкретни надзорни задачи, които са от 
съществено значение за осигуряване на 
съгласувано и ефективно прилагане на 
политиката на Съюза, свързана с 
пруденциалния надзор над кредитните 
институции, като другите задачи следва 
да останат в правомощията на 
националните органи. Задачите на ЕЦБ 
следва да включват мерки, взети в 
съответствие с макро-пруденциалната 
стабилност.

(12) На ЕЦБ следва да се възложат тези 
конкретни надзорни задачи, които са от 
съществено значение за осигуряване на 
съгласувано и ефективно прилагане на 
политиката на Съюза, свързана с 
пруденциалния надзор над кредитните 
институции, като другите задачи следва 
да останат в правомощията на 
националните органи. По отношение 
на задачите и кредитните 
институции, които остават извън 
обхвата на прекия надзор от страна 
на ЕЦБ, държавите членки трябва да 
осигурят ефективен и съгласуван 
надзор от страна на националните 
компетентни органи в рамките на 
единния надзорен механизъм. Задачите 
на ЕЦБ следва да включват мерки, взети 
в съответствие с макро-пруденциалната 
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стабилност.

Or. en

Изменение 59
Marietta Giannakou

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) На ЕЦБ следва да се възложат тези 
конкретни надзорни задачи, които са от 
съществено значение за осигуряване на 
съгласувано и ефективно прилагане на 
политиката на Съюза, свързана с 
пруденциалния надзор над кредитните 
институции, като другите задачи следва 
да останат в правомощията на 
националните органи. Задачите на ЕЦБ 
следва да включват мерки, взети в 
съответствие с макро-пруденциалната 
стабилност.

(12) На ЕЦБ следва да се възложат тези 
конкретни надзорни задачи, които са от 
съществено значение за осигуряване на 
съгласувано и ефективно прилагане на 
политиката на Съюза, свързана с 
пруденциалния надзор над кредитните 
институции, като другите задачи следва 
да останат в правомощията на 
националните органи. Задачите на ЕЦБ 
следва да включват мерки, взети в 
съответствие с макро-пруденциалната 
стабилност. Възлагането на надзорни 
функции на един паричен орган не би 
следвало да я отклонява от 
основната ѝ цел, а именно — да 
гарантира ценовата стабилност.

Or. el

Изменение 60
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Сигурността и стабилността на 
големите банки е от съществено 
значение, за да се гарантира 
стабилността на финансовата 
система. При все това 

(13) Финансовите институции от 
системно значение изправят 
икономическите системи на Европа 
пред конкретни заплахи. ЕЦБ 
осигурява прилагането от страна на 
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неотдавнашният опит показва, че по-
малки банки също могат да породят 
заплаха за финансовата стабилност. 
Затова ЕЦБ следва да може да 
изпълнява надзорни задачи по 
отношение на всички банки в 
участващите държави членки.

тези институции на бизнес модели в 
полза на хората и на реалната 
икономика, а не на съдружниците и 
акционерите в тях. Поради тази 
причина ЕЦБ следва да упражнява 
надзор върху тези институции в 
тясно сътрудничество с 
националните надзорни органи.

Or. en

Изменение 61
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Предварителното лицензиране на 
кредитните институции е важен 
надзорен механизъм, за да се гарантира, 
че единствено оператори със солидна 
икономическа основа, с организация, 
способна да се справи със специфичните 
рискове, присъщи на привличането на 
депозити и предоставянето на кредити, 
и с подходящ управленски персонал 
осъществяват тези дейности. Задачата за 
издаване на лицензи на кредитните 
институции и отговорността за 
отнемане на тези лицензи следва да се 
възложи на ЕЦБ.

(14) Предварителното лицензиране на 
кредитните институции е важен 
надзорен механизъм, за да се гарантира, 
че единствено оператори със солидна 
икономическа основа, с организация, 
способна да се справи със специфичните 
рискове, присъщи на привличането на 
депозити и предоставянето на кредити, 
и с подходящ управленски персонал 
осъществяват тези дейности. Задачата за 
издаване на лицензи на кредитните 
институции и отговорността за 
отнемане на тези лицензи следва да се 
възложи на ЕЦБ съгласно член 4 от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 62
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Оценката на пригодността на всеки 
нов собственик преди закупуване на 
съществен дял в кредитна институция е 
незаменим инструмент да се гарантира 
непрекъсната пригодност и финансовата 
стабилност на собствениците на 
кредитните институции. Европейски 
орган би бил в добра позиция да 
извършва такава оценка, без да налага 
ненужни ограничения за вътрешния 
пазар. На ЕЦБ следва да бъде възложена 
задачата по оценка на придобиването и 
освобождаването от значителни дялови 
участия в кредитни институции.

(16) Оценката на пригодността на всеки 
нов собственик преди закупуване на 
съществен дял в кредитна институция е 
незаменим инструмент да се гарантира 
непрекъсната пригодност и финансовата 
стабилност на собствениците на 
кредитните институции. Европейски 
орган би бил в добра позиция да 
извършва такава оценка, без да налага 
ненужни ограничения за вътрешния 
пазар. Поради това, съгласно член 4 
от настоящия регламент, на ЕЦБ 
следва да бъде възложена задачата по 
оценка на придобиването и 
освобождаването от значителни дялови 
участия в кредитни институции, с 
изключение на извършваните от 
публични органи на държавите 
членки или от техни регионални 
клонове.

Or. en

Изменение 63
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Предпоставка за пруденциалната 
стабилност на кредитните институции е 
спазването на разпоредбите на Съюза, 
които изискват кредитните институции 
да държат определени нива на капитал 
срещу рисковете, присъщи за дейността 
на кредитните институции, да 
ограничават размера на експозициите 
към индивидуални контрагенти, да 
оповестяват публично информация 
относно финансовото си състояние, да 
разполагат с достатъчно ликвидни 

(17) Предпоставка за пруденциалната 
стабилност на кредитните институции е 
спазването на разпоредбите на Съюза, 
които изискват кредитните институции 
да държат определени нива на капитал 
срещу рисковете, присъщи за дейността 
на кредитните институции, да 
ограничават размера на експозициите 
към индивидуални контрагенти, да 
оповестяват публично информация 
относно финансовото си състояние, да 
разполагат с достатъчно ликвидни 
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активи, за да посрещат сътресения на 
пазара, и да ограничават ливъриджа. На 
ЕЦБ следва да бъде възложена задачата 
да осигури спазване на тези правила, да 
определя по-високи пруденциални 
изисквания и да налага допълнителни 
мерки на кредитните институции, 
когато това е изрично посочено в актове 
на Съюза.

активи, за да посрещат сътресения на 
пазара, и да ограничават ливъриджа. 
Поради това, съгласно член 4 от 
настоящия регламент, на ЕЦБ следва 
да бъде възложена задачата да осигури 
спазване на тези правила, да определя 
по-високи пруденциални изисквания и 
да налага допълнителни мерки на 
кредитните институции, когато това е 
изрично посочено в актове на Съюза.

Or. en

Изменение 64
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Ключови пруденциални 
инструменти, с които се осигурява 
необходимата способност за покриване 
на загуби са допълнителните 
капиталови буфери, включително 
предпазен буфер за запазване на 
капитала и антицикличен капиталов 
буфер, за да се гарантира, че кредитните 
институции натрупват по време на 
периоди на икономически растеж 
достатъчна капиталова база, за да 
поемат загуби в кризисни периоди. На 
ЕЦБ следва да бъде възложена задачата 
да прилага такива буфери и да 
гарантира, че кредитните институции ги 
спазват.

(18) Ключови пруденциални 
инструменти, с които се осигурява 
необходимата способност за покриване 
на загуби са допълнителните 
капиталови буфери, включително 
предпазен буфер за запазване на 
капитала, антицикличен капиталов 
буфер и буфер за финансовите 
институции от системно значение 
съгласно установеното в ДКИ IV, за да 
се гарантира, че кредитните институции 
натрупват по време на периоди на 
икономически растеж достатъчна 
капиталова база, за да поемат загуби в 
кризисни периоди. Поради това, 
съгласно член 4 от настоящия 
регламент, на ЕЦБ следва да бъде 
възложена задачата да прилага такива 
буфери и да гарантира, че кредитните 
институции ги спазват.

Or. en
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Изменение 65
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Безопасността и стабилността на 
дадена кредитна институция зависи 
също и от заделянето на адекватен 
вътрешен капитал, като се имат предвид 
рисковете, на които може да бъде 
изложена, както и от наличието на 
подходящи вътрешни организационни 
структури и правила за корпоративно 
управление. На ЕЦБ следва да бъде 
възложена задачата да прилага 
изискванията, като гарантира, че 
кредитните институции разполагат с 
надеждни управленски правила, 
включително стратегии и процеси за 
оценка и поддържане на подходящо 
ниво на вътрешен капитал. В случай на 
слабости тя следва също да налага 
подходящи мерки, включително 
специални допълнителни изисквания за 
собствения капитал, специални 
изисквания за публичното оповестяване, 
както и специфични изисквания за 
ликвидност.

(19) Безопасността и стабилността на 
дадена кредитна институция зависи 
също и от заделянето на адекватен 
вътрешен капитал, като се имат предвид
рисковете, на които може да бъде 
изложена, както и от наличието на 
подходящи вътрешни организационни 
структури и правила за корпоративно 
управление. Поради това, съгласно 
член 4 от настоящия регламент, на 
ЕЦБ следва да бъде възложена задачата 
да прилага изискванията, като 
гарантира, че кредитните институции 
разполагат с надеждни управленски 
правила, включително стратегии и 
процеси за оценка и поддържане на 
подходящо ниво на вътрешен капитал. В 
случай на слабости тя следва също да 
налага подходящи мерки, включително 
специални допълнителни изисквания за 
собствения капитал, специални 
изисквания за публичното оповестяване, 
както и специфични изисквания за 
ликвидност.

Or. en

Изменение 66
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С цел запазване на финансовата 
стабилност на дадена институция 
влошаването на финансовото и 

(21) С цел запазване на финансовата 
стабилност на дадена институция 
влошаването на финансовото и 
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икономическото положение трябва да 
бъде преодоляно, преди тази 
институция да достигне състояние, при 
което органите нямат друга 
алтернатива, освен да пристъпят към 
оздравителни действия. ЕЦБ следва да 
има задачата да извършва действия за 
ранна интервенция, както са определени 
в съответното законодателство на 
Съюза. Тя обаче следва да координира 
своите действия за ранна интервенция 
със съответните оздравителни органи. 
Докато оздравителни правомощия не 
бъдат предоставени на европейски 
орган, ЕЦБ следва също така да 
координира по подходящ начин 
действията на съответните национални 
органи, за да се осигури общо разбиране 
по отношение на съответните 
отговорности в случай на кризи, по-
специално в контекста на 
трансграничното управление на кризи 
при групи и бъдещите оздравителни 
колегии, създадени за тези цели.

икономическото положение трябва да 
бъде преодоляно, преди тази 
институция да достигне състояние, при 
което органите нямат друга 
алтернатива, освен да пристъпят към 
оздравителни действия. Поради това, 
съгласно член 4 от настоящия 
регламент, ЕЦБ следва да има задачата 
да извършва действия за ранна 
интервенция, както са определени в 
съответното законодателство на Съюза. 
Тя обаче следва да координира своите 
действия за ранна интервенция със 
съответните оздравителни органи. 
Докато оздравителни правомощия не 
бъдат предоставени на европейски 
орган, ЕЦБ следва също така да 
координира по подходящ начин 
действията на съответните национални 
органи, за да се осигури общо разбиране 
по отношение на съответните 
отговорности в случай на кризи, по-
специално в контекста на групите за 
трансгранично управление на кризи и 
бъдещите оздравителни колегии, 
създадени за тези цели.

Or. en

Изменение 67
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Възлагането на надзорни задачи на 
ЕЦБ за част от държавите членки следва 
да бъде съобразено с рамката на 
Европейската система за финансов 
надзор (ЕСФН), създадена през 2010 г., 
и с нейната основна цел за разработване 
на единна нормативна уредба и 
засилване на сближаването на 
надзорните практики в целия Съюз. 

(24) Възлагането на надзорни задачи на 
ЕЦБ за част от държавите членки следва 
да бъде съобразено с рамката на 
Европейската система за финансов 
надзор (ЕСФН), създадена през 2010 г., 
и с нейната основна цел за разработване 
на единна нормативна уредба и 
засилване на сближаването на 
надзорните практики в целия Съюз. 
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Важно е сътрудничеството между 
органите за банков надзор и надзорните 
органи на застрахователните пазари и 
пазарите на ценни книжа да бъде 
насочено към въпроси от общ интерес и 
да се осигури подходящ надзор над 
кредитните институции, които 
извършват дейност и в секторите на 
застраховането и ценните книжа. Затова 
ЕЦБ следва да бъде задължена да си 
сътрудничи тясно с ЕБО, Европейския 
орган за ценни книжа и пазари и 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване, 
в рамките на ЕСФН.

Важно е сътрудничеството между 
органите за банков надзор и надзорните 
органи на застрахователните пазари и 
пазарите на ценни книжа да бъде 
насочено към въпроси от общ интерес и 
да се осигури подходящ надзор над 
кредитните институции, които 
извършват дейност и в секторите на 
застраховането и ценните книжа. Затова 
ЕЦБ следва да бъде задължена да си 
сътрудничи тясно с ЕБО, Европейския 
орган за ценни книжа и пазари и 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване, 
в рамките на ЕСФН. ЕЦБ следва да 
изпълнява своите надзорни задачи без 
да засяга правомощията на другите 
участници в ЕСФН.

Or. en

Изменение 68
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Съображение 24а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) С цел да се запази целостта на 
единния финансов пазар, ЕБО запазва 
своята роля и всички свои 
съществуващи правомощия и задачи: 
той следва да продължи да 
разработва и да гарантира 
прилагането на единната 
нормативна уредба, приложима за 
всички държави членки, както и да 
насърчава сближаването на 
надзорните практики в целия Съюз. 
Освен това на ЕБО следва да се 
възложи подготовката на единно 
ръководство за надзор, което да 
допълва единната нормативна уредба 
на ЕС и да гарантира 
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съгласуваността на банковия надзор.

Or. en

Изменение 69
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се гарантира 
съгласуваност между възложените на 
ЕЦБ надзорни отговорности и процеса 
на вземане на решения в рамките на 
ЕБО, ЕЦБ следва да координира 
изработването на обща позиция между 
представителите на националните 
органи на участващите държави членки 
по отношение на въпросите, попадащи в 
областта на компетентност на ЕЦБ.

(25) С цел да се гарантира 
съгласуваност между възложените на 
ЕЦБ надзорни отговорности и процеса 
на вземане на решения в рамките на 
ЕБО, ЕЦБ следва да координира 
изработването на обща позиция между 
представителите на националните 
органи на участващите държави членки 
по отношение на въпросите, попадащи в 
областта на компетентност на ЕЦБ. 
ЕЦБ трябва да зачита изцяло ролята 
на ЕБО.

Or. en

Изменение 70
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) ЕЦБ следва да изпълнява задачите 
си в съответствие с правото на Съюза, 
включително първичното и вторичното 
право на Съюза, решенията на 
Комисията в областта на държавните 
помощи, правилата за конкуренцията и 
за контрола на сливанията и с единна 
нормативна уредба, приложима за 
всички държави членки. ЕБО отговаря 

(26) ЕЦБ следва да изпълнява задачите 
си в съответствие с правото на Съюза, 
включително първичното и вторичното 
право на Съюза, решенията на 
Комисията в областта на държавните 
помощи, правилата за конкуренцията и 
за контрола на сливанията, с единна 
нормативна уредба, приложима за 
всички държави членки, и с единно 
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за разработването на проекти за 
технически стандарти, както и насоки и 
препоръки, гарантиращи сближаване на 
надзорните практики и 
последователност на резултатите от 
надзора в рамките на Съюза. ЕЦБ не 
следва да изземва тези задачи от ЕБО и 
следователно трябва да упражнява 
правомощията за приемане на 
регламенти в съответствие с член 132 от 
ДФЕС само когато в актовете на Съюза, 
приети от Европейската комисия въз 
основа на изработени от ЕБО проекти, 
или в издадените от ЕБО насоки и 
препоръки не се разглеждат някои 
аспекти, които са необходими за 
правилното изпълнение на задачите на 
ЕЦБ, или те не са уредени достатъчно 
подробно.

ръководство за надзор, разработено 
от ЕБО. ЕБО отговаря за 
разработването на проекти за 
технически стандарти, както и насоки и 
препоръки, гарантиращи сближаване на 
надзорните практики и 
последователност на резултатите от 
надзора в рамките на Съюза. ЕЦБ не 
следва да изземва тези задачи от ЕБО и 
следователно трябва да упражнява 
правомощията за приемане на 
регламенти в съответствие с член 132 от 
ДФЕС само когато в актовете на Съюза, 
приети от Европейската комисия въз 
основа на изработени от ЕБО проекти, 
или в издадените от ЕБО насоки и 
препоръки не се разглеждат някои 
аспекти, които са необходими за 
правилното изпълнение на задачите на 
ЕЦБ, или те не са уредени достатъчно 
подробно.

Or. en

Изменение 71
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Националните надзорни органи 
имат важен и дългогодишен опит в 
надзора над кредитните институции в 
рамките на своята територия, отчитайки 
техните икономически, организационни 
и културни особености. За целта те са 
изградили голяма структура от 
специализиран и висококвалифициран 
персонал. Поради това, с цел да се 
осигури европейски надзор по високи 
стандарти, националните надзорни 
органи следва да подпомагат ЕЦБ в 
подготовката и прилагането на всички 
актове, свързани с упражняването на 

(28) Националните надзорни органи 
имат важен и дългогодишен опит в 
надзора над кредитните институции в 
рамките на своята територия, отчитайки 
техните икономически, организационни 
и културни особености. За целта те са 
изградили голяма структура от 
специализиран и висококвалифициран 
персонал. В миналото обаче някои 
национални надзорни органи не успяха 
да открият рисковете за техните 
финансови системи. Поради това, с цел 
да се осигури европейски надзор по 
високи стандарти, националните 
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надзорни задачи от ЕЦБ. Това следва 
да включва по-специално текуща 
ежедневна оценка на състоянието на 
дадена банка и свързаните с това 
проверки на място.

надзорни органи следва да работят в 
тясно сътрудничество с ЕЦБ в 
подготовката и прилагането на всички 
актове до момента, в който, след като 
се извърши щателен правен анализ, 
тези задачи се прехвърлят към 
независим специализиран орган, който 
отговаря за надзора на всички 
институции в Европа.

Or. en

Изменение 72
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Що се отнася до надзора на 
трансграничните банки, осъществяващи 
дейност в и извън еврозоната, ЕЦБ 
следва да си сътрудничи тясно с 
компетентните органи на неучастващите 
държави членки. В качеството на 
компетентен орган ЕЦБ следва да бъде 
обвързан със съответните задължения за 
сътрудничество и обмен на информация 
съгласно правото на Съюза и следва да 
участва пълноправно в колегиумите на 
надзорните органи. В допълнение, след 
като упражняването на надзорни задачи 
от европейска институция води до ясни 
ползи от гледна точка на финансовата 
стабилност и устойчивата пазарна 
интеграция, държавите членки, които не 
са приели общата валута, следва също 
да могат да участват в новия механизъм. 
Цялостното и своевременно изпълнение 
на надзорните решения обаче е 
необходима предпоставка за 
ефективното упражняване на 
надзорните задачи. Затова държавите 
членки, които искат да участват в новия 
механизъм, следва да поемат 

(29) Що се отнася до надзора на 
трансграничните банки, осъществяващи 
дейност в и извън еврозоната, ЕЦБ 
следва да си сътрудничи тясно с 
компетентните органи на неучастващите 
държави членки. В качеството си на 
компетентен орган ЕЦБ следва да бъде 
обвързан със съответните задължения за 
сътрудничество и обмен на информация 
съгласно правото на Съюза и следва да 
участва пълноправно в колегиумите на 
надзорните органи. В допълнение, след 
като упражняването на надзорни задачи 
от европейска институция води до ясни 
ползи от гледна точка на финансовата 
стабилност и устойчивата пазарна 
интеграция, държавите членки, които не 
са приели общата валута, следва също 
да могат да участват в новия механизъм. 
Цялостното и своевременно изпълнение 
на надзорните решения обаче е 
необходима предпоставка за 
ефективното упражняване на 
надзорните задачи. Затова държавите 
членки, които искат да участват в новия 
механизъм, следва да поемат 



PE500.478v01-00 24/64 AM\918462BG.doc

BG

ангажимент, че техните национални 
компетентни органи ще спазват и 
приемат всички изискани от ЕЦБ мерки 
по отношение на кредитни институции. 
ЕЦБ следва да бъде в състояние да 
установи тясно сътрудничество с 
компетентните власти на дадена 
държава членка, която не е приела 
общата валута. Тя следва да бъде 
задължена да установи сътрудничество, 
когато определените в настоящия 
регламент условия са изпълнени. 
Условията, при които представители 
на компетентните органи на 
държавите членки, установили тясно 
сътрудничество, вземат участие в 
дейностите на надзорния комитет, 
следва да им позволява да участват 
най-активно, отчитайки 
ограниченията, предвидени в устава 
на ЕСЦБ и ЕЦБ, по-специално да не се 
нарушава процесът на вземане на 
решение.

ангажимент, че техните национални 
компетентни органи ще спазват и 
приемат всички изискани от ЕЦБ мерки 
по отношение на кредитни институции. 
ЕЦБ следва да бъде в състояние да 
установи тясно сътрудничество с 
компетентните власти на дадена 
държава членка, която не е приела 
общата валута. Тя следва да бъде 
задължена да установи сътрудничество, 
когато определените в настоящия 
регламент условия са изпълнени. Тези 
условия включват поемане на 
ангажимент от страна на държавите 
членки, че техните национални 
компетентни органи ще спазват и 
приемат всички поискани от ЕЦБ 
мерки по отношение на кредитни 
институции, както и задължението 
да приемат национални 
законодателни актове, за да 
гарантират, че техните национални 
компетентни органи ще бъдат 
задължени да приемат всички 
поискани от ЕЦБ мерки по 
отношение на кредитни институции.

Or. en

Изменение 73
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Съображение 29а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Условията, съгласно които 
представителите на компетентните 
органи от установилите тясно 
сътрудничество държави членки 
вземат участие в дейностите на 
надзорния комитет, следва да 
гарантират тяхното пълноценно и 
равноправно представителство 
заедно с представителите на 
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компетентните органи на 
участващите държави членки, 
включително що се отнася до 
правото на глас.

Or. en

Изменение 74
György Schöpflin

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) В процедурите по вземане на 
решение ЕЦБ следва да спазва нормите 
на Съюза и общите принципи за 
надлежен процес и прозрачност. Следва 
да бъде напълно спазвано правото на 
изслушване на адресатите на решенията 
на ЕЦБ.

(33) В процедурите по вземане на 
решение ЕЦБ следва да спазва нормите 
на Съюза и общите принципи за 
надлежен процес и прозрачност. Следва 
да бъде напълно спазвано правото на 
изслушване на адресатите на решенията 
на ЕЦБ. Надзорният комитет следва 
да публикува резюмета от 
протоколите от своите заседания.

Or. en

Изменение 75
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Съображение 34а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34а) По искане от парламентите на 
участващите държави членки и на 
държавите членки, установили тясно 
сътрудничество с ЕЦБ, техните 
компетентни комисии могат да 
изслушат представител на надзорния 
комитет на ЕЦБ, заедно с 
националния компетентен орган, по 
въпроси, свързани с изпълнението на 
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надзорните функции на ЕЦБ.

Or. en

Изменение 76
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Съображение 34б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34б) Съгласно член 263 от ДФЕС на 
Съда на Европейския съюз трябва се 
позволи да разглежда законността на 
законодателни актове на ЕЦБ в 
качеството ѝ на надзорен орган, 
които имат за цел да породят правни 
последици за трети страни.

Or. en

Изменение 77
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) ЕЦБ отговаря за провеждането на 
паричната политика с оглед поддържане 
на ценова стабилност в съответствие с 
член 127, параграф 1 от ДФЕС. 
Упражняването на надзорни задачи има 
за цел защита на сигурността и 
стабилността на кредитните институции 
и стабилността на финансовата система. 
С цел да се избегнат конфликти на 
интереси и да се гарантира, че всяка 
функция се осъществява в съответствие 
с приложимите цели, ЕЦБ следва да 
гарантира, че те са изпълняват напълно 
разделени.

(35) ЕЦБ отговаря за провеждането на 
паричната политика с оглед поддържане 
на ценова стабилност в съответствие с 
член 127, параграф 1 от ДФЕС. 
Упражняването на надзорни задачи има 
за цел защита на сигурността и 
стабилността на кредитните институции 
и стабилността на финансовата система. 
С цел да се избегнат конфликти на 
интереси и да се гарантира, че всяка 
функция се осъществява в съответствие 
с приложимите цели, ЕЦБ следва да 
гарантира, че те са изпълняват напълно 
разделени. Служителите, които 
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участват в изпълнението на 
задачите, възложени на ЕЦБ с 
настоящия регламент, следва да 
бъдат организационно отделени от 
другите служители на ЕЦБ и следва 
да подлежат на отделни механизми 
на докладване.

Or. en

Изменение 78
Marietta Giannakou

Предложение за регламент
Съображение 35а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35а) Изготвянето на 
институционалната, организационна 
и оперативна рамка за упражняване 
на надзорните задачи на ЕЦБ по 
отношение на кредитните 
институции в еврозоната следва да 
включи създаването на „китайски 
стени“ в рамките на ЕЦБ, с цел да се 
гарантира ефективното разделение 
на паричните и другите задачи на 
ЕЦБ от нейните (бъдещи) надзорни 
задачи.

Or. el

Изменение 79
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) По-специално в ЕЦБ следва да бъде 
създаден надзорен комитет, отговорен 
за подготовката на решенията по 

(36) По-специално в ЕЦБ следва да бъде 
създаден надзорен комитет, отговорен 
за подготовката на решенията по 
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надзорните въпроси, който да обединява 
специфичния опит на националните 
надзорни органи. Комитетът следва да 
се ръководи от председател и 
заместник-председател, избирани от 
членовете на Управителния съвет на 
ЕЦБ, и в състава му да влизат 
представители на ЕЦБ и националните 
органи. С цел да се даде възможност за 
подходяща ротационна система, като 
същевременно се гарантира пълната 
независимост на председателя и 
заместник-председателя, мандатът им не
трябва да превишава пет години и да не 
може да бъде подновяван. С цел да се 
осигури пълна координация с
дейностите на ЕБО и с
пруденциалните политики на Съюза,
ЕБО и Европейската комисия следва да
бъдат наблюдатели в надзорния 
комитет. Изпълнението на надзорните 
задачи, възложени на ЕЦБ, изисква 
приемането на голям брой сложни 
технически актове и решения, 
включително решения за отделни 
кредитни институции. С цел тези задачи 
да се изпълняват ефективно в 
съответствие с принципа на разделяне 
от задачите, свързани с паричната 
политика, Управителният съвет на ЕЦБ
може да делегира на надзорния комитет 
ясно определени задачи по надзора и 
свързаните с тях решения, при условие 
че Управителният съвет запазва
контрола и отговорността и може да 
дава инструкции и указания на този 
орган. Надзорният комитет може да 
бъде подпомаган от ръководен комитет 
в по-ограничен състав.

надзорните въпроси, който да обединява 
специфичния опит на националните 
надзорни органи. Комитетът следва да 
се ръководи от председател и 
заместник-председател, назначавани от 
членовете на Управителния съвет на 
ЕЦБ въз основа на открита процедура 
за подаване на заявления и 
професионална оценка и 
потвърждение от Европейския 
парламент, и в състава му да влизат 
представители на ЕЦБ, на националните 
органи, на ЕБО, както и членове на 
Европейския парламент. С цел да се 
даде възможност за подходяща 
ротационна система, като същевременно 
се гарантира пълната независимост на 
председателя и заместник-председателя, 
мандатът им не следва да превишава пет 
години и следва да не може да бъде 
подновяван. Следва да се спазва 
балансираното представителство на 
мъжете и жените. С цел да се 
осигури пълна координация с 
пруденциалните политики на Съюза, 
Европейската комисия следва да бъде 
наблюдател в надзорния комитет. 
Изпълнението на надзорните задачи, 
възложени на ЕЦБ, изисква приемането 
на голям брой сложни технически 
актове и решения, включително 
решения за отделни кредитни 
институции. С цел тези задачи да се 
изпълняват ефективно в съответствие с 
принципа на разделяне от задачите, 
свързани с паричната политика, 
Управителният съвет на ЕЦБ делегира 
на надзорния комитет ясно определени 
задачи по надзора и свързаните с тях 
решения, които следователно 
остават извън контрола и 
отговорността на Управителния съвет. 
Надзорният комитет може да бъде 
подпомаган от ръководен комитет в по-
ограничен състав. Ръководният 
комитет ще изпълнява 
задълженията си в интерес на Съюза 
като цяло и ще действа без 
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правомощия за вземане на решения.

Or. en

Изменение 80
György Schöpflin

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) По-специално в ЕЦБ следва да бъде 
създаден надзорен комитет, отговорен 
за подготовката на решенията по 
надзорните въпроси, който да обединява 
специфичния опит на националните 
надзорни органи. Комитетът следва 
да се ръководи от председател и 
заместник-председател, избирани от 
членовете на Управителния съвет на 
ЕЦБ, и в състава му да влизат 
представители на ЕЦБ и националните 
органи. С цел да се даде възможност 
за подходяща ротационна система, 
като същевременно се гарантира 
пълната независимост на 
председателя и заместник-
председателя, мандатът им не трябва
да превишава пет години и да не може 
да бъде подновяван. С цел да се осигури 
пълна координация с дейностите на ЕБО 
и с пруденциалните политики на Съюза, 
ЕБО и Европейската комисия следва 
да бъдат наблюдатели в надзорния 
комитет. Изпълнението на надзорните 
задачи, възложени на ЕЦБ, изисква 
приемането на голям брой сложни 
технически актове и решения, 
включително решения за отделни 
кредитни институции. С цел тези задачи 
да се изпълняват ефективно в 
съответствие с принципа на разделяне 
от задачите, свързани с паричната 
политика, Управителният съвет на ЕЦБ 
може да делегира на надзорния комитет 

(36) По-специално в ЕЦБ следва да бъде 
създаден надзорен комитет, отговорен 
за подготовката на решенията по 
надзорните въпроси, който да обединява 
специфичния опит на националните 
надзорни органи. В състава на 
комитета следва да влизат 
представители на ЕЦБ и националните 
органи на участващите държави 
членки. Комитетът следва да се
ръководи от председател, назначаван 
от надзорния комитет чрез открита 
процедура за подбор, въз основа на
неговите качества, умения, познания 
за финансовите институции и пазари 
и опит, свързан с финансовия надзор и 
регулиране. Надзорният комитет 
избира измежду своите членове и 
заместник-председател, който 
изпълнява функциите на председателя
в негово отсъствие. Мандатът на 
председателя не следва да превишава 
пет години и следва да може да бъде 
подновяван веднъж. Мандатът на 
заместник-председателя не следва да 
превишава пет години и следва да не
може да бъде подновяван. С цел да се 
осигури пълна координация с 
дейностите на ЕБО и с пруденциалните 
политики на Съюза, ЕБО и Комисията
следва да бъдат наблюдатели в 
надзорния комитет. Изпълнението на 
надзорните задачи, възложени на ЕЦБ, 
изисква приемането на голям брой 
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ясно определени задачи по надзора и 
свързаните с тях решения, при условие 
че Управителният съвет запазва 
контрола и отговорността и може да 
дава инструкции и указания на този 
орган. Надзорният комитет може да 
бъде подпомаган от ръководен комитет
в по-ограничен състав.

сложни технически актове и решения, 
включително решения за отделни 
кредитни институции. С цел тези задачи 
да се изпълняват ефективно в 
съответствие с принципа на разделяне 
от задачите, свързани с паричната 
политика, Управителният съвет на ЕЦБ 
може да делегира на надзорния комитет 
ясно определени задачи по надзора и 
свързаните с тях решения, при условие 
че Управителният съвет запазва 
контрола и отговорността и може да 
дава инструкции и указания на този 
орган. При изпълнението на своите 
задачи надзорният комитет отчита 
всички съществени факти и 
обстоятелства в участващите 
държави членки и следва да изпълнява 
своите задължения в интерес на 
Съюза като цяло. Националните 
компетентни органи на участващите 
държави членки, представени в 
надзорния комитет, следва да имат 
равни права на глас.

Or. en

Изменение 81
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) По-специално в ЕЦБ следва да бъде 
създаден надзорен комитет, отговорен 
за подготовката на решенията по 
надзорните въпроси, който да обединява 
специфичния опит на националните 
надзорни органи. Комитетът следва да 
се ръководи от председател и 
заместник-председател, избирани от 
членовете на Управителния съвет на 
ЕЦБ, и в състава му да влизат 
представители на ЕЦБ и националните 

(36) По-специално в ЕЦБ следва да бъде 
създаден надзорен комитет, отговорен 
за подготовката на решенията по 
надзорните въпроси, който да обединява 
специфичния опит на националните 
надзорни органи. Комитетът следва да 
се ръководи от председател, избиран от 
членовете на Управителния съвет на 
ЕЦБ след одобрение на Европейския 
парламент. В състава на комитета 
освен това следва да влизат 
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органи. С цел да се даде възможност за 
подходяща ротационна система, като 
същевременно се гарантира пълната 
независимост на председателя и 
заместник-председателя, мандатът им не 
трябва да превишава пет години и да не 
може да бъде подновяван. С цел да се 
осигури пълна координация с 
дейностите на ЕБО и с пруденциалните 
политики на Съюза, ЕБО и 
Европейската комисия следва да бъдат 
наблюдатели в надзорния комитет. 
Изпълнението на надзорните задачи, 
възложени на ЕЦБ, изисква приемането 
на голям брой сложни технически 
актове и решения, включително 
решения за отделни кредитни 
институции. С цел тези задачи да се 
изпълняват ефективно в съответствие с 
принципа на разделяне от задачите, 
свързани с паричната политика, 
Управителният съвет на ЕЦБ може да 
делегира на надзорния комитет ясно 
определени задачи по надзора и 
свързаните с тях решения, при 
условие че Управителният съвет запазва 
контрола и отговорността и може да 
дава инструкции и указания на този 
орган. Надзорният комитет може да 
бъде подпомаган от ръководен комитет 
в по-ограничен състав.

представители на ЕЦБ и националните 
органи. С цел да се даде възможност за 
подходяща ротационна система, като 
същевременно се гарантира пълната 
независимост на председателя и 
заместник-председателя, мандатът им не 
следва да превишава пет години и 
следва да не може да бъде подновяван. 
С цел да се осигури пълна координация 
с дейностите на ЕБО и с 
пруденциалните политики на Съюза, 
ЕБО и Европейската комисия следва да 
бъдат наблюдатели в надзорния 
комитет. Надзорният комитет следва 
да изпълнява своите задачи, като 
отчита изцяло факта, че 
Управителният съвет на ЕЦБ носи 
крайната отговорност за неговите 
решения. Изпълнението на надзорните 
задачи, възложени на ЕЦБ, изисква 
приемането на голям брой сложни 
технически актове и решения, 
включително решения за отделни 
кредитни институции. С цел тези задачи 
да се изпълняват ефективно в 
съответствие с принципа на разделяне 
от задачите, свързани с паричната 
политика, Управителният съвет на ЕЦБ 
може да делегира на надзорния комитет 
ясно определени задачи по надзора, при 
условие че Управителният съвет запазва 
контрола и отговорността и може да 
дава инструкции и указания на този 
орган. Надзорният комитет може да 
бъде подпомаган от ръководен комитет 
в по-ограничен състав.

Or. en

Изменение 82
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Съображение 36а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(36a) Надзорният комитет следва да 
отговаря за подготовката на 
решенията на Управителния съвет 
на ЕЦБ. Управителният съвет следва 
да обосновава отклонения от 
предложенията и 
проекторешенията, изготвени от 
надзорния комитет.

Or. en

Изменение 83
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) За да изпълнява ефективно своите 
надзорни задачи, ЕЦБ следва да 
упражняват възложените ѝ надзорни 
задачи напълно независимо, в частност 
от неправомерно политическо влияние 
и от намеса от страна на промишления 
сектор, които биха засегнали 
оперативната ѝ независимост.

(38) За да изпълнява ефективно своите 
надзорни задачи, ЕЦБ следва да 
упражнява възложените ѝ надзорни 
задачи напълно независимо, в частност 
от политическо влияние и от намеса от 
страна на промишления сектор, които 
биха засегнали оперативната ѝ 
независимост.

Or. en

Изменение 84
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да изпълнява своите надзорни 
задачи ефективно, ЕЦБ трябва да 
разполага с необходимите за това 

(39) За да изпълнява своите надзорни 
задачи ефективно, ЕЦБ трябва да 
разполага с необходимите за това 
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ресурси. Тези ресурси следва да бъдат 
получени по начин, който осигурява 
независимост за ЕЦБ от нежелано
влияние от националните компетентни 
органи и участниците на пазара и 
разделението между паричната 
политика и задачите по надзора. 
Разходите за надзора следва да бъдат 
основно за сметка на дружествата, по 
отношение на които той се прилага. 
Следователно упражняването на 
надзорни задачи от ЕЦБ следва да се 
финансира поне частично от такси, 
начислявани на кредитните институции. 
С оглед на прехвърляне на важни
надзорни задачи от националните 
органи към ЕЦБ се очаква, че някои 
надзорни такси, дължими на 
национално равнище, ще могат да бъдат 
намалени, когато това е уместно.

ресурси. Тези ресурси следва да бъдат 
получени по начин, който осигурява 
независимост за ЕЦБ от влияние от 
националните компетентни органи и 
участниците на пазара и разделението 
между паричната политика и задачите 
по надзора. Разходите за надзора следва 
да бъдат за сметка на дружествата, по 
отношение на които той се прилага. 
Следователно упражняването на 
надзорни задачи от ЕЦБ следва да се 
финансира единствено от такси, 
начислявани на кредитните институции. 
С оглед на прехвърляне на важни 
надзорни задачи от националните 
органи към ЕЦБ се очаква, че някои 
надзорни такси, дължими на 
национално равнище, ще могат да бъдат 
намалени, когато това е уместно.

Or. en

Изменение 85
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Предвид глобализацията на 
банковите услуги и нарасналото 
значение на международните стандарти, 
ЕЦБ следва да изпълнява задачите си в 
съответствие с международните 
стандарти и в диалог и тясно 
сътрудничество с надзорните органи 
извън Съюза, без да се дублира 
международната роля на ЕБО. Следва да 
ѝ бъдат предоставени правомощия да 
развива контакти и да постига 
административни договорености с 
надзорните органи и администрациите 
на трети държави и с международни 
организации, при сътрудничество с ЕБО 

(41) Предвид глобализацията на 
банковите услуги и нарасналото 
значение на международните стандарти, 
ЕЦБ следва да изпълнява задачите си в 
съответствие с международните 
стандарти и в диалог и тясно 
сътрудничество с надзорните органи 
извън Съюза, без да се дублира или 
ограничава международната роля на 
ЕБО. Следва да ѝ бъдат предоставени 
правомощия да развива контакти и да 
постига административни 
договорености с надзорните органи и 
администрациите на трети държави и с 
международни организации, при 
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и пълно зачитане на настоящата роля и 
съответната компетентност на 
държавите членки и на институциите на 
Съюза.

сътрудничество с ЕБО и пълно зачитане 
на настоящата роля и съответната 
компетентност на държавите членки и 
на институциите на Съюза.

Or. en

Изменение 86
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) С цел да се гарантира, че 
кредитните институции подлежат на 
надзор по най-високи стандарти, без 
ограничения във връзка с други 
непруденциални съображения, и че е 
постигнато навременно и ефективно 
решение на взаимно подсилващите се 
неблагоприятни последици, които 
опасенията за пазарните тенденции 
оказват върху банките и държавите, 
ЕЦБ следва да започне да изпълнява 
конкретни надзорни задачи във 
възможно най-кратък срок. 
Прехвърлянето на надзорни задачи от 
националните надзорни органи към ЕЦБ 
изисква обаче известна подготовка. 
Поради това следва да се предвиди 
подходящ период на поетапно 
въвеждане. Броят на банките под 
надзора на ЕЦБ следва да нараства 
постепенно, като се отчита 
връзката между надзора над тези 
банки и осигуряването на финансова 
стабилност. Първо, ЕЦБ следва да 
изпълнява надзор над банки, по-
специално тези, които са получили или 
поискали публична финансова помощ. 
На второ място следва да бъдат 
обхванати банки с решаващо значение 
за европейската система, признак за 
което са общите им експозиции и 

(44) С цел да се гарантира, че 
кредитните институции подлежат на 
надзор по най-високи стандарти, без 
ограничения във връзка с други 
непруденциални съображения, и че е 
постигнато навременно и ефективно 
решение на взаимно подсилващите се 
неблагоприятни последици, които 
опасенията за пазарните тенденции 
оказват върху банките и държавите, 
ЕЦБ следва да започне да изпълнява 
конкретни надзорни задачи във 
възможно най-кратък срок. 
Прехвърлянето на надзорни задачи от 
националните надзорни органи към ЕЦБ 
изисква обаче известна подготовка. 
Поради това следва да се предвиди 
подходящ период на поетапно 
въвеждане. Първо, ЕЦБ следва да 
изпълнява надзор над банки, които са 
получили или поискали публична 
финансова помощ. На второ място 
трябва да бъдат обхванати банки с 
решаващо значение за европейската 
система, признак за което са общите им 
експозиции и трансграничните им 
дейности. Общите експозиции следва да 
се изчисляват посредством методите, 
определени в Базел ІІІ на Базелския 
комитет по банков надзор за 
изчисляване на съотношението на 
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трансграничните им дейности. Общите 
експозиции следва да се изчисляват 
посредством методите, определени в 
Базел ІІІ на Базелския комитет по 
банков надзор за изчисляване на 
съотношението на ливъридж и за 
определянето на базовия капитал от 
първи ред. Процесът на постепенно 
въвеждане следва да завърши най-късно 
в рамките на една година от влизането в 
сила на настоящия регламент.

ливъридж и за определянето на базовия 
капитал от първи ред. Процесът на 
постепенно въвеждане следва да 
завърши най-късно в рамките на една 
година от влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 87
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Съображение 47а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47а) Предвид факта, че 
продължаващата финансова криза 
допринесе в голяма степен за 
фрагментацията на европейските 
финансови пазари, е необходимо да се 
подобри общата интегрирана 
финансова рамка. Следва да се има 
предвид обаче, че задълбочаването на 
интеграцията в ИПС не може да 
доведе до нови критерии за 
конвергенция извън посочените в 
Договорите , което може да създаде 
допълнителни пречки пред достъпа за 
държави по силата на временна 
дерогация.

Or. en

Изменение 88
György Schöpflin
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „участваща държава членка“ 
означава държава членка, която е 
приела еврото;

(1) „участваща държава членка“ 
означава държава членка, която е 
приела еврото или държава членка, 
чиято валута не е еврото, но която е 
установила тясно сътрудничество с 
ЕЦБ в съответствие с член 6;

Or. en

Изменение 89
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) „финансови институции от 
системно значение“ означава 
институции съгласно определението 
в Директивата за капиталовите 
изисквания (ДКИ) IV/Регламента 
относно капиталовите изисквания 
(РКИ);

Or. en

Изменение 90
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕЦБ работи в тясно сътрудничество с 
Европейския банков орган, Европейския 
орган за ценни книжа и пазари, 
Европейския орган за застраховане и 

ЕЦБ, в ролята си в рамките на ЕНМ,
работи в тясно сътрудничество с 
Европейския банков орган, Европейския 
орган за ценни книжа и пазари, 
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професионално пенсионно осигуряване 
и Европейския съвет за системен риск, 
които са част от Европейска система за 
финансов надзор, създадена по силата 
на член 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010, Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010 и Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010.

Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
и Европейския съвет за системен риск, 
които са част от Европейска система за 
финансов надзор, създадена по силата 
на член 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010, Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010 и Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010. ЕЦБ изпълнява своите 
задачи, без да засяга правомощията на 
другите участници в ЕСФН.

Or. en

Изменение 91
József Szájer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕЦБ си сътрудничи тясно с 
Европейския механизъм за 
стабилност (ЕМС) или всеки друг 
подобен механизъм за участваща 
държава членка, чиято парична 
единица не е еврото, когато кредитна 
институция е получила или е 
кандидатствала за финансова помощ 
от този механизъм.

Or. en

Изменение 92
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съгласно съответните разпоредби на 
правото на Съюза ЕЦБ е единственият 

1. Съгласно съответните разпоредби на 
правото на Съюза, както и съгласно 
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орган, компетентен да извършва за 
целите на пруденциалния надзор 
следните задачи във връзка с всички 
кредитни институции, установени в 
участващите държави членки:

единната нормативна уредба и 
единното ръководство за надзор, 
разработени от ЕБО, ЕЦБ е 
единственият орган, компетентен да 
извършва за целите на пруденциалния 
надзор следните задачи във връзка с 
всички кредитни институции, 
установени в участващите държави 
членки:

Or. en

Изменение 93
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съгласно съответните разпоредби на 
правото на Съюза ЕЦБ е единственият
орган, компетентен да извършва за 
целите на пруденциалния надзор 
следните задачи във връзка с всички
кредитни институции, установени в 
участващите държави членки:

1. Съгласно съответните разпоредби на 
правото на Съюза ЕЦБ е органът, 
компетентен да извършва за целите на 
пруденциалния надзор следните задачи 
във връзка с определени кредитни 
институции, установени в участващите 
държави членки:

Or. en

Изменение 94
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. ЕЦБ изпълнява задачите, посочени
в параграф 1 за кредитните 
институции, финансовите холдинги, 
финансовите холдинги със смесена 
дейност и финансовите 
конгломерати, които:
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а) са получили публични средства по 
програма за рекапитализация, или
б) са от системно значение, както е 
посочено в ДКИ IV.

Or. en

Изменение 95
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да оценява придобивания на дялови 
участия и освобождавания от дялови 
участия в кредитни институции;

б) да оценява придобивания на дялови 
участия и освобождавания от дялови 
участия в кредитни институции, с 
изключение на тези, които се 
изпълняват от публични органи на 
държавите членки или от техни 
регионални клонове;

Or. en

Изменение 96
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да оценява бизнес моделите на 
финансовите институции от 
системно значение и да гарантира, че 
те не представляват системна 
заплаха за функционирането на 
европейските икономики;

Or. en
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Изменение 97
József Szájer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да определя по-високи пруденциални 
изисквания и да налага допълнителни 
мерки на кредитните институции, 
само в случаите, когато това е 
изрично посочено в актове на Съюза;

заличава се

Or. en

Изменение 98
József Szájer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да налага капиталови буфери, 
които кредитните институции да 
спазват в допълнение към 
изискванията за собствен капитал, 
посочени в буква в), включително да 
определя коефициенти на 
антицикличния буфер и всякакви 
други мерки, имащи за цел 
отстраняване на системните или 
макро-пруденциални рискове в 
случаите, конкретно указани в 
актовете на Съюза;

заличава се

Or. en

Изменение 99
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да налага капиталови буфери, които 
кредитните институции да спазват в 
допълнение към изискванията за 
собствен капитал, посочени в буква в), 
включително да определя коефициенти 
на антицикличния буфер и всякакви 
други мерки, имащи за цел отстраняване 
на системните или макро-пруденциални 
рискове в случаите, конкретно указани в 
актовете на Съюза;

д) да налага капиталови буфери, които 
кредитните институции да спазват в 
допълнение към изискванията за 
собствен капитал, посочени в буква в), 
включително да определя коефициенти 
на антицикличния буфер, буфер за 
финансовите институции от 
системно значение съгласно 
установеното в ДКИ IV и всякакви 
други мерки, имащи за цел отстраняване 
на системните или макро-пруденциални 
рискове в случаите, конкретно указани в 
актовете на Съюза;

Or. en

Изменение 100
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) да извършва надзорни тестове за 
устойчивост на кредитните институции 
в подкрепа на надзорния преглед;

з) да извършва в тясно 
сътрудничество с ЕБО надзорни 
тестове за устойчивост на кредитните 
институции в подкрепа на надзорния 
преглед;

Or. en

Изменение 101
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Спазвайки всички съответни норми 3. Спазвайки всички съответни норми 
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на правото на Съюза и по-конкретно 
всички законови и подзаконови актове, 
ЕЦБ може да приема регламенти и 
препоръки и да взема решения за 
прилагане на законодателството на 
Съюза, до степента, необходима за 
изпълнението на възложените й по
силата на настоящия регламент задачи.

на правото на Съюза и по-конкретно 
всички законови и подзаконови актове,
включително единната нормативна 
уредба и единното ръководство за 
надзор, разработено от ЕБО, както и 
техническите стандарти, 
разработени от ЕБО и приети от 
Комисията, ЕЦБ може да приема 
регламенти и препоръки и да взема 
решения за прилагане на 
законодателството на Съюза, до 
степента, необходима за изпълнението 
на възложените ѝ по силата на 
настоящия регламент задачи, и само 
когато тези актове на Съюза не 
засягат определени аспекти, 
необходими за правилното изпълнение 
на задачите на ЕЦБ, или не ги засягат 
достатъчно подробно.

Or. en

Изменение 102
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕЦБ изпълнява задачите си в рамките 
на единен надзорен механизъм, който се 
състои от ЕЦБ и националните 
компетентни органи.

1. ЕЦБ изпълнява задачите си в рамките 
на единен надзорен механизъм, който се 
състои от ЕБО, ЕЦБ и националните 
компетентни органи.

Or. en

Изменение 103
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Националните компетентни органи
следват указанията на ЕЦБ.

4. Националните компетентни органи 
поддържат тясно сътрудничество с
ЕЦБ. Това не засяга отговорността на 
компетентните надзорни органи на 
участващите държави членки пред 
техните национални парламенти.

Or. en

Изменение 104
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Националните компетентни органи 
следват указанията на ЕЦБ.

4. Националните компетентни органи 
следват указанията на ЕЦБ за целите 
на задачите, посочени в член 4, 
параграф 1. Дадените от ЕЦБ 
указания не засягат упражняването 
на правото на гласуване от 
компетентните органи на
участващите държави членки в 
рамките на Съвета на надзорниците 
и Управителния съвет на 
Европейския банков орган.

Or. en

Изменение 105
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Националните компетентни 
органи продължават да носят 
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отговорност за надзора на 
институциите, попадащи извън 
обхвата на член 4, параграф 1а, 
докато не бъде създаден единен 
надзорен орган за целия Европейски 
съюз.

Or. en

Изменение 106
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Националните компетентни 
органи информират ЕЦБ незабавно в 
следните случаи:
а) при наличието на сериозна 
загриженост относно сигурността 
и/или стабилността на всяка 
кредитна институция, излизаща 
извън обхвата на член 4, параграф 1а;
б) когато стабилността на 
финансовата система е или може да 
бъде застрашена от кредитна 
институция, самостоятелно или 
като част от група кредитни
институции, които излизат извън 
обхвата на член 4, параграф 1а;
в) когато кредитната институция 
вече не е извън обхвата на член 4, 
параграф 1а.

Or. en

Изменение 107
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. ЕЦБ може да вземе решение да 
поеме надзора на кредитна 
институция, която излиза извън 
обхвата на член 4, параграф 1а, в 
следните случаи:
а) когато националните 
компетентни органи не изпълняват 
задълженията си, произтичащи от 
настоящия регламент;
б) когато има данни, че кредитна 
институция, самостоятелно или 
като част от група кредитни 
институции, може да представлява 
или има вероятност да представлява 
заплаха за правилното функциониране 
и целостта на финансовия пазар на 
Съюза и/или стабилността на 
финансовата система или може или 
има вероятност да задълбочи подобна 
ситуация;
в) когато кредитна институция 
попада или ще попадне в обхвата на 
член 4, параграф 1а.

Or. en

Изменение 108
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4г. При конфликт между ЕЦБ и 
националните компетентни органи в 
случаите, предвидени в член 4, 
параграф 1a и член 5, параграфи 2, 3, 
4б и 4в, ЕБО трябва да създаде 
помирителен комитет. Подробности 
се посочват в отделен процедурен 
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правилник.

Or. en

Изменение 109
József Szájer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С решението, посочено в параграф 
2, се определят, в съответствие с 
устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ, условията, 
при които представителите на 
компетентните органи на 
държавите членки, които са 
установили тясно сътрудничество в 
съответствие с настоящия член, 
участват в дейностите на надзорния 
комитет.

заличава се

Or. en

Изменение 110
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С решението, посочено в параграф 2, 
се определят, в съответствие с устава на 
ЕСЦБ и на ЕЦБ, условията, при които 
представителите на компетентните 
органи на държавите членки, които са 
установили тясно сътрудничество в 
съответствие с настоящия член, 
участват в дейностите на надзорния 
комитет.

3. С решението, посочено в параграф 2,
се определят, в съответствие с устава на 
ЕСЦБ и на ЕЦБ, условията, при които 
представителите на компетентните 
органи на държавите членки, които са 
установили тясно сътрудничество в 
съответствие с настоящия член, 
участват в дейностите на надзорния 
комитет. На тези представители се 
предоставя пълноценно и равноправно 
представителство заедно с 
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представителите на компетентните 
органи от участващите държави 
членки, включително що се отнася до 
правото на глас.

Or. en

Изменение 111
József Szájer

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако кредитната институция отговаря на 
всички изисквания за издаване на 
лиценз, определени в националното 
законодателство на тази държава 
членка, националният компетентен 
орган взема решение да предложи на 
ЕЦБ да издаде лиценз. ЕЦБ и 
кредитната институция се 
уведомяват за взетото решение.

Ако кредитната институция отговаря на 
всички изисквания за издаване на 
лиценз, определени в националното 
законодателство на тази държава 
членка, националният компетентен 
орган, в рамките на периода, 
предвиден в националното право,
взема решение да предложи на ЕЦБ да 
издаде лиценз. ЕЦБ се уведомява за 
взетото решение. В останалите случаи 
националният компетентен орган 
отхвърля заявлението за издаване на 
лиценз.

Or. en

Изменение 112
József Szájer

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато ЕЦБ получи предложение от 
посочения във втора алинея национален 
компетентен орган, тя издава лиценз, 
ако са изпълнени условията, определени 
в законодателството на Съюза. 

Когато ЕЦБ получи предложение от 
посочения във втора алинея национален 
компетентен орган, тя проучва 
предложението в рамките на период 
от 45 работни дни, който може да 
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Съответната кредитна институция се
уведомява за взетото решение.

бъде удължен веднъж в надлежно 
обосновани случаи за същия брой дни, 
и издава лиценз, ако са изпълнени 
условията, определени в 
законодателството на Съюза. Във 
всички други случаи ЕЦБ отхвърля 
заявлението за издаване на лиценз.
Съответната кредитна институция и 
националният компетентен орган се 
уведомяват и получават обяснение за 
взетото решение в съответствие с 
настоящия параграф.

Or. en

Изменение 113
József Szájer

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕЦБ може да отнеме лиценза в 
случаите, предвидени в актовете на 
Съюза, по своя инициатива или по 
предложение на националния 
компетентен орган на държавата 
членка, в която е установена 
съответната кредитна институция.

заличава се

Or. en

Изменение 114
József Szájer

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато националният компетентен 
орган, който е предложил 
лицензирането в съответствие с 

Когато националният компетентен 
орган, който е предложил 
лицензирането в съответствие с 
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параграф 1, прецени, че съгласно 
националното законодателство лицензът 
трябва да бъде отнет, той подава 
предложение до ЕЦБ. В такъв случай 
ЕЦБ може да отнеме лиценза.

параграф 1, прецени, че съгласно 
националното законодателство лицензът 
трябва да бъде отнет, той подава 
предложение до ЕЦБ. В такъв случай 
ЕЦБ взема решение относно 
предложението за отнемане на 
лиценз, като отчете изцяло 
обосновката за отнемането му, 
дадена от националния компетентен 
орган.

Or. en

Изменение 115
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕЦБ изпълнява възложените ѝ с 
настоящия регламент надзорни функции 
отделно от задачите, свързани с 
паричната политика, и от други задачи. 
Задачите, възложени на ЕЦБ с 
настоящия регламент, не я 
възпрепятстват в изпълнението на 
задачите ѝ, свързани с паричната 
политика, както и на други задачи.

2. ЕЦБ изпълнява възложените ѝ с 
настоящия регламент надзорни функции 
отделно от задачите, свързани с 
паричната политика, и от други задачи. 
Задачите, възложени на ЕЦБ с 
настоящия регламент, не я 
възпрепятстват в изпълнението на 
задачите ѝ, свързани с паричната 
политика, както и на други задачи. 
Служителите, които участват в 
изпълнението на задачите, 
възложени на ЕЦБ с настоящия 
регламент, се отделят 
организационно и дисциплинарно и 
подлежат на отделни механизми на 
вземане на решения и докладване.

Or. en

Изменение 116
Paulo Rangel
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕЦБ изпълнява възложените ѝ с 
настоящия регламент надзорни функции 
отделно от задачите, свързани с 
паричната политика, и от други задачи. 
Задачите, възложени на ЕЦБ с 
настоящия регламент, не я 
възпрепятстват в изпълнението на 
задачите ѝ, свързани с паричната 
политика, както и на други задачи.

2. ЕЦБ изпълнява възложените ѝ с 
настоящия регламент надзорни функции 
отделно от задачите, свързани с 
паричната политика, и от други задачи. 
Задачите, възложени на ЕЦБ с 
настоящия регламент, не я 
възпрепятстват в изпълнението на 
задачите ѝ, свързани с паричната 
политика, както и на други задачи. 
Служителите, които участват в 
изпълнението на задачите, 
възложени на ЕЦБ с настоящия 
регламент, следва да бъдат 
организационно отделени от другите 
служители на ЕЦБ и следва да 
подлежат на отделни механизми на 
докладване.

Or. en

Изменение 117
Marietta Giannakou

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на параграфи 1 и 2 ЕЦБ 
приема всички необходими вътрешни 
правила, включително правила относно 
професионалната тайна.

3. За целите на параграфи 1 и 2 ЕЦБ 
приема всички необходими вътрешни 
правила, включително правила относно 
професионалната тайна, както и 
правила, гарантиращи създаването на 
„китайски стени“.

Or. el

Изменение 118
Helmut Scholz
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Планирането и изпълнението на 
възложените на ЕЦБ задачи се 
извършват от вътрешен орган, който се 
състои от четирима представители на 
ЕЦБ, определени от Изпълнителния 
съвет на ЕЦБ, и по един представител на 
компетентните национални органи за 
надзор върху кредитните институции 
във всяка участваща държава членка 
(наричан по-нататък „надзорният 
комитет“).

1. Планирането и изпълнението на 
възложените на ЕЦБ задачи се 
извършват от вътрешен орган, който се 
състои от четирима представители на 
ЕЦБ, определени от Изпълнителния 
съвет на ЕЦБ, и по един представител на 
компетентните национални органи за 
надзор върху кредитните институции 
във всяка участваща държава членка, 
двама представители на ЕБО и 
шестима членове на Европейския 
парламент (наричан по-нататък 
„надзорният комитет“). Четиримата 
представители на ЕЦБ не са част от 
Управителния съвет, нито от 
Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Or. en

Изменение 119
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Надзорният комитет отговаря за 
подготовката на решенията на 
Управителния съвет на ЕЦБ по 
въпроси, свързани с надзора. 
Управителният съвет следва да 
обосновава отклонения от 
предложенията и 
проекторешенията, изготвени от 
надзорния комитет.

Or. en
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Изменение 120
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен това надзорният комитет 
включва председател, който членовете 
на Управителния съвет избират
измежду членовете на 
Изпълнителния съвет с изключение 
на неговия председател, и заместник-
председател, който се избира от и 
измежду членовете на Управителния 
съвет на ЕЦБ.

2. Освен това надзорният комитет 
включва председател, който се 
назначава от членовете на
Управителния съвет, и заместник-
председател, който се избира от и 
измежду членовете на Управителния 
съвет на ЕЦБ. И двете позиции се 
одобряват от Европейския 
парламент след изслушване в 
компетентната комисия.

Or. en

Изменение 121
György Schöpflin

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен това надзорният комитет 
включва председател, който членовете 
на Управителния съвет избират 
измежду членовете на
Изпълнителния съвет с изключение 
на неговия председател, и заместник-
председател, който се избира от и 
измежду членовете на Управителния 
съвет на ЕЦБ.

2. Освен това надзорният комитет 
включва председател, който се избира 
от членовете на надзорния комитет, и 
заместник-председател, който се избира 
от и измежду членовете на надзорния 
комитет на ЕЦБ.

Председателят следва да се назначи 
след открита процедура за подбор, въз 
основа на неговите качества, умения, 
познания за финансовите 
институции и пазари и опит, свързан 
с финансовия надзор и регулиране.
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Or. en

Изменение 122
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен това надзорният комитет 
включва председател, който членовете 
на Управителния съвет избират измежду 
членовете на Изпълнителния съвет с 
изключение на неговия председател, и 
заместник-председател, който се избира 
от и измежду членовете на 
Управителния съвет на ЕЦБ.

2. Освен това надзорният комитет 
включва председател, който членовете 
на Управителния съвет избират след 
одобрението на Европейския 
парламент измежду членовете на 
Изпълнителния съвет с изключение на 
неговия председател, и заместник-
председател, който се избира от и 
измежду членовете на Управителния 
съвет на ЕЦБ.

Or. en

Изменение 123
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет на ЕЦБ може 
да делегира на надзорния комитет ясно 
определени задачи по надзора и 
приемането на свързани с тях решения 
по отношение на отделни или набор от 
отделни кредитни институции, 
финансови холдинги или финансови 
холдинги със смесена дейност, като за 
наблюдението отговаря
Управителният съвет.

3. Управителният съвет на ЕЦБ 
делегира на надзорния комитет ясно 
определени задачи по надзора и 
приемането на свързани с тях решения 
по отношение на отделни или набор от 
отделни кредитни институции, 
финансови холдинги или финансови 
холдинги със смесена дейност, като по 
този начин Управителният съвет вече 
не отговаря за наблюдението.

Or. en
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Изменение 124
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет на ЕЦБ може да 
делегира на надзорния комитет ясно 
определени задачи по надзора и 
приемането на свързани с тях 
решения по отношение на отделни или 
набор от отделни кредитни институции, 
финансови холдинги или финансови 
холдинги със смесена дейност, като за 
наблюдението отговаря Управителният 
съвет.

3. Управителният съвет на ЕЦБ може да 
делегира на надзорния комитет ясно 
определени задачи по надзора по 
отношение на отделни или набор от 
отделни кредитни институции, 
финансови холдинги или финансови 
холдинги със смесена дейност, като за 
наблюдението отговаря Управителният 
съвет.

Or. en

Изменение 125
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният комитет може да 
определи измежду членовете си 
ръководен комитет с по-ограничен 
състав, който съдейства за 
осъществяване на неговите задачи,
включително чрез подготовка на 
заседанията.

4. Надзорният комитет може да 
определи измежду членовете си 
ръководен комитет с по-ограничен 
състав, който съдейства за 
осъществяване на неговите задачи. 
Ръководният комитет трябва да 
изпълнява задълженията си без 
правомощия за вземане на решения и в 
интерес на Съюза като цяло.

Or. en
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Изменение 126
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Представителите на компетентните 
органи на държавите членки, които са 
установили тясно сътрудничество 
съгласно член 6, участват в дейността на 
надзорния комитет според условията, 
посочени в решението, прието по силата 
на член 6, параграфи 2 и 3, в 
съответствие с Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ.

5. Представителите на компетентните 
органи на държавите членки, които са 
установили тясно сътрудничество 
съгласно член 6, участват в дейността на 
надзорния комитет според условията, 
посочени в решението, прието по силата 
на член 6, параграфи 2 и 3, в 
съответствие с Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ. 
Тези условия следва да гарантират 
тяхното пълноценно и равноправно 
представителство заедно с 
представителите на компетентните 
органи на участващите държави 
членки, включително що се отнася до 
правото на глас.

Or. en

Изменение 127
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Председателят на Европейския 
банков орган и един член на 
Европейската комисия могат да
участват в заседанията на надзорния 
комитет като наблюдатели.

6. Двама членове на Европейската 
комисия участват в заседанията на 
надзорния комитет като наблюдатели.

Or. en

Изменение 128
György Schöpflin
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Управителният съвет приема 
процедурния правилник на надзорния 
комитет, включително правилата 
относно мандата на председателя и 
заместник-председателя. Мандатът
не превишава пет години и не може да 
се подновява.

7. Управителният съвет приема 
процедурен правилник за себе си и за
надзорния комитет и го оповестява 
публично. Процедурният правилник на 
надзорния комитет гарантира равно 
и балансирано третиране на 
всичките му членове. В него се 
установяват правилата относно 
мандата на председателя, който не 
превишава пет години и не може да се 
подновява.

Or. en

Изменение 129
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Управителният съвет приема 
процедурния правилник на надзорния 
комитет, включително правилата 
относно мандата на председателя и 
заместник-председателя. Мандатът не 
превишава пет години и не може да се 
подновява.

7. Управителният съвет приема 
процедурния правилник на надзорния 
комитет, включително правилата 
относно мандата на председателя и 
заместник-председателя. Мандатът не 
превишава пет години и не може да се 
подновява. Процедурният правилник 
на надзорния комитет гарантира 
равно третиране и 
представителство на всичките му 
членове.

Or. en

Изменение 130
Helmut Scholz
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Надзорният комитет публикува 
протокол, включително резултати 
от гласувания, след всяко заседание.

Or. en

Изменение 131
György Schöpflin

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Надзорният комитет оповестява 
резюметата от протоколите от 
своите заседания.

Or. en

Изменение 132
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕЦБ докладва всяка година на 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията и Еврогрупата за 
изпълнението на възложените ѝ с 
настоящия регламент задачи.

1. ЕЦБ докладва всеки месец, както и 
при поискване, на Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
Еврогрупата за изпълнението на 
възложените ѝ с настоящия регламент 
задачи.

Or. en
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Изменение 133
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По искане на Европейския парламент 
неговите компетентни комисии могат 
да изслушват председателя на 
надзорния комитет по въпроси, 
свързани с изпълнението на надзорните 
функции на ЕЦБ.

3. По искане на Европейския парламент 
или на националния парламент на 
участваща държава членка техните
компетентни комисии могат да 
изслушват председателя на надзорния 
комитет по въпроси, свързани с 
изпълнението на надзорните функции на 
ЕЦБ.

Or. en

Изменение 134
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. ЕЦБ отговаря устно или писмено на 
въпроси, зададени Й от Европейския 
парламент или от Еврогрупата.

4. ЕЦБ отговаря устно или писмено на 
въпроси, зададени ѝ от Европейския 
парламент, от Еврогрупата или от
националния парламент на 
участваща държава членка.

Or. en

Изменение 135
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Европейският парламент 
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притежава права за контрол, 
разследване и проверка на преписки 
относно въпроси, свързани с 
изпълнението на надзорни задачи по 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 136
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. По искане от парламентите на 
участващите държави членки и на 
държавите членки, установили тясно 
сътрудничество с ЕЦБ, техните 
компетентни комисии могат да 
изслушат представител на надзорния 
комитет на ЕЦБ, заедно с 
националния компетентен орган, по 
въпроси, свързани с изпълнението на 
надзорните функции на ЕЦБ.

Or. en

Изменение 137
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Европейският парламент 
упражнява право на бюджетен 
контрол във връзка с получаването на 
всички регулаторни такси съгласно 
настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 138
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 25а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25а
Конфликт на интереси

1. ЕЦБ създава постоянна комисия по 
етика за оценка на възможни 
конфликти на интереси във връзка с 
последващо назначаване на работа на 
служители на ЕЦБ, които са 
изпълнявали надзорни задължения. 
Комисията отговаря за 
разработването на подробни и 
официални процедури за оценка. 
Резултатите от тези оценки се 
оповестяват публично.
2. Бивши служители на ЕЦБ, които 
са изпълнявали надзорни задължения 
и които възнамеряват да упражняват 
професионална дейност в 
двугодишния период след 
прекратяването на служебното си 
правоотношение, своевременно 
информират комисията по етика за 
това. Комисията ще взема решение 
относно съвместимостта на 
предложението за работа с 
необходимостта от гарантиране на 
почтеността и независимостта на 
служителите.
3. На членовете на надзорния 
комитет се забранява да приемат в 
двугодишния период след 
прекратяване на служебното си 
правоотношение работа срещу 
заплащане в институции, за чийто 
надзор отговаря ЕЦБ.
.
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Or. en

Изменение 139
József Szájer

Предложение за регламент
Член 26а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26а
1. ЕЦБ гарантира, че нито едно от 
решенията му във връзка с надзора не 
засяга по никакъв начин фискалните 
отговорности на неучастващите 
държави членки.
2. Когато държава членка счита, че 
определено решение на ЕЦБ засяга 
фискалните ѝ отговорности, тя 
може да уведоми ЕЦБ, Комисията и 
Съвета в срок от три работни дни 
след узнаването на това решение.
В това уведомление държавата
членка обяснява ясно и точно 
причините за това и начина, по 
който решението засяга фискалните 
й отговорности.
В случай на такова уведомление 
изпълнението на решението на ЕЦБ 
се спира.
В срок от десет работни дни 
Съветът свиква заседание и взема 
решение с обикновено мнозинство от 
членовете си относно това дали 
решението на ЕЦБ се отменя.
В случай че след разглеждане на 
въпроса Съветът не вземе решение за 
отмяна на решението на ЕЦБ, 
спирането на изпълнението на 
решението на ЕЦБ се прекратява.

Or. en
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Изменение 140
József Szájer

Предложение за регламент
Член 26б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26б
1. Комисията осъществява текущ 
контрол върху функционирането на 
единния надзорен механизъм.
2. В случай на неблагоприятни 
процеси, които биха могли сериозно да 
застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансова 
система в Съюза или на част от нея, 
или заплашват да нарушат 
конкуренцията на вътрешния пазар, 
особено по отношение на 
неучастващите държави членки, 
Комисията активно подпомага и при 
необходимост координира всички 
действия, предприети от 
съответните компетентни органи, 
включително ЕЦБ.
3. Комисията отправя 
предупреждение или предприема други 
мерки за защита в отговор на 
установените рискове.
4. Комисията предава
предупреждението, заедно с 
подходящо предложение, на 
Европейския парламент и на Съвета.
5. За да може да изпълнява своята 
роля, Комисията получава пълна 
информация за всички съответни 
процеси и участва като наблюдател в 
надзорния комитет на ЕЦБ.

Or. en
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Изменение 141
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 31 декември 2015 г. Комисията 
публикува доклад за прилагането на 
настоящия регламент. В този доклад се 
оценява, наред с другото:

До 31 декември 2013 г. Комисията 
публикува доклад за прилагането на 
настоящия регламент. Този доклад 
съдържа, наред с другото:

Or. en

Изменение 142
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) подробен правен анализ относно 
това, как може да се приложи единен 
надзорен механизъм в целия ЕС;

Or. en

Изменение 143
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) анализ дали за този единен 
надзорен механизъм е необходимо да 
се създаде нов орган или 
съществуващите институции или 
агенции могат да изпълняват 



PE500.478v01-00 64/64 AM\918462BG.doc

BG

задачите, възложени понастоящем на 
ЕЦБ съгласно член 4 от настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 144
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) разпределението на 
отговорностите между ЕЦБ и 
националните компетентни органи 
на участващите държави членки;

Or. en

Изменение 145
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладът се предава на Европейския 
парламент и на Съвета. При 
необходимост Комисията прави
предложения, свързани с доклада.

Докладът се предава на Европейския 
парламент и на Съвета. Въз основа на 
този доклад Комисията изготвя до 1 
юли 2014 г. законодателно 
предложение относно единен 
надзорен механизъм за целия ЕС.

Or. en


