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КРАТКА ОБОСНОВКА

Установяването на банков съюз с единен надзорен механизъм, съсредоточен в 
Европейската централна банка (ЕЦБ), поставя много важни конституционни въпроси, 
към които трябва да се привлече вниманието на Парламента. 

Правното основание, избрано от Европейския съвет и Европейската комисия, е член 
127, параграф 6 от ДФЕС, който гласи:

6. Съветът, като действа чрез регламенти, в съответствие със специална 
законодателна процедура, с единодушие и след консултация с Европейския 
парламент и Европейската централна банка, може да възложи на 
Европейската централна банка специфични задачи по политиките, свързани с 
надзора за благоразумие на кредитните институции и на други финансови 
институции, с изключение на застрахователните предприятия.

Целта на докладчика е да гарантира цялостната съгласуваност в Европейския съюз и 
пълното зачитане на правото на ЕС при установяването на ефикасен, ефективен единен 
надзорен механизъм. За тази цел, той внася 41 изменения на проекта на Комисията на 
регламент на Съвета, които обобщава по-долу. 

Изменения Съдържание
1, 2 Представя политическия контекст
4 Актуализира
5, 20, 27 Участието не бива да бъде факултативно за еврозоната; Участието на 

държани извън еврозоната се счита за норма. Само Обединеното 
кралство има възможност за неучастие в еврозоната (Протокол №15). 

6 Използва се ЕЦБ, защото вече има изпълнителни правомощия
7 Разширен обхват с цел включване на всички банки без изключение
8, 11 Договорни условия с участващите държави извън еврозоната
9, 10, 22, 23 Необходимост от зачитане на Европейския банков орган и 

интегритета на единния пазар
12, 30 Равен статус за всички държави в рамките на единния надзорен 

механизъм
12, 18, 35 Връзка между новия Надзорен комитет и Управителния съвет на ЕЦБ
13, 24, 33, 34 Прозрачност
14, 15, 17, 31, 
32, 36, 38

Избор на председател от Европейския парламент и отчетност на 
Надзорния комитет

16, 19, 40 Съдебно преразглеждане и процес на обжалване
41 Клауза за преразглеждане
3, 25, 26, 28, 29, 
37, 39

Редакционни подобрения

Докладчикът би обърнал внимание върху необходимостта от това, Парламентът да 
постигне висока степен на хармоничност между позицията си по отношение на това 
законодателство (Доклад Thyssen) и позицията по отношение на проекта на регламент 
относно ЕБО (Доклад Giegold). 



PE498.084v01-00 4/24 PA\917116BG.doc

BG

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по икономически и 
парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Текущата финансова и 
икономическа криза почти доведе до 
пропадане на европейската банкова 
система. Интегритетът на 
единната валута и единния пазар е 
застрашен от фрагментация на 
финансовия сектор. Сега е важно да 
се засили интеграцията на банковия 
сектор с цел насърчаване на 
европейското единство, 
възстановяване на финансовата 
стабилност и поставяне на основите 
за икономическо възстановяване.

Or. en

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение -1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) Бързото установяване на банков 
съюз е критичната първа стъпка от 
един процес, който води до фискален 
съюз и евентуално до политически 
съюз. Конституционното значение на 
настоящия регламент за 
дългосрочното развитие на 
Европейския съюз не бива да се 
подценява. Докато един добре 
планиран и добре управляван банков 
съюз ще успее в целите си за 
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повишаване на пазарното и 
политическо доверие в процеса на 
европейска интеграция, лошо 
планираният или управляван банков 
съюз ще доведе до опасност от 
появата на сериозни разделения 
между държавите членки, 
пропадането на еврото и дори 
разпадането на Съюза.

Or. en

Изменение 3
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 
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.

(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 
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 целия 
Съюз 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.

Or. en
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Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) На 18 октомври 2012 г. 
Европейският съвет стигна до 
заключение, че процесът към по-
дълбок икономически и паричен съюз 
следва да се надгражда върху 
институционалната и правна рамка 
на Съюза и да се характеризира с 
откритост и прозрачност по 
отношение на държавите членки, 
които не са част от евро зоната, и 
зачитане на интегритета на единния 
пазар. Интегрираната финансова 
рамки ще има Единен надзорен 
механизъм (ЕНМ), който да бъде 
отворен във възможно най-голяма 
степен към всички държави членки, 
които желаят да участват.

Or. en

Изменение 5
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 широкообхватна и подробна 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 
взаимозависимостта между
държавите членки, приели общата 
валута, в банковия съюз трябва да 
бъдат обхванати всички държави 
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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.

членки от еврозоната и всички други 
държави, които възнамеряват да се 
присъединят към еврозоната и се 
подготвят за това. С оглед на 
поддържането и задълбочаването на 
вътрешния пазар и доколкото това е 
институционално възможно, банковият 
съюз следва да бъде отворен за 
евентуално участие на Обединеното 
кралство или други държави членки, 
които понастоящем не участват.

Or. en

Изменение 6
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, като разполага със 
собствени изпълнителни 
правомощия, 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 
пруденциалния надзор над кредитните 
институции в еврозоната.

Or. en

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 13
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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 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.

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

Or. en

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) ЕЦБ трябва да получи 
правомощия да договаря договорни 
условия с националните 
компетентни органи от държави 
членки извън еврозоната, които 
участват в банковия съюз, с цел да се 
позволи на ЕЦБ да изпълнява същите 
надзорни задачи във връзка с банки 
извън еврозоната.

Or. en

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Възлагането на надзорни задачи на 
ЕЦБ за част от държавите членки

(24) Възлагането на надзорни задачи на 
ЕЦБ за част от държавите членки следва 
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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. 
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.

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. 
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, 
без да се накърняват техните 
правомощия.

Or. en

Изменение 10
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 поддържа 
интегритетът на единния пазар, ЕЦБ 
следва единствено да координира 
изработването на позиция между 
представителите на участващите 
държави членки по отношение на 
въпросите, попадащи в областта на 
компетентност на ЕЦБ, и когато 
участващите държави членки са 
пряко ангажирани със съответния 
въпрос. ЕЦБ трябва напълно да 
зачита ролята на ЕБО както при 
установяването на единния 
правилник за банковия сектор в 
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Европа, така и при мониторинга на 
прилагането на правилата в целия 
Съюз.

Or. en

Изменение 11
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 
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 

(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 държави 
членки извън еврозоната, които 
участват в новия механизъм, следва да 
поемат ангажимент, че техните 
национални компетентни органи ще 
спазват и приемат всички изискани от 
ЕЦБ мерки по отношение на кредитни 
институции. ЕЦБ следва да установи 
обвързващи договорни условия с
компетентните органи на участващи 
държави членки извън еврозоната.
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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.

Участващи държави членки извън 
еврозоната следва да са задължени да 
приемат подходящо законодателство 
в рамките на националните 
юрисдикции с цел засилване на 
надзора от страна на ЕЦБ.

Or. en

Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Условията, при които 
представителите на компетентните 
органи на държавите членки извън 
еврозоната участват в дейностите 
на Надзорния комитет, следва да са 
такива, че те да са в пълна степен 
представени в този комитет и да 
имат статут, равен на този на 
компетентните органи на 
държавите членки от еврозоната. 
Надзорният комитет следва да има 
правомощия да планира и изпълнява 
надзорните задачи на ЕЦБ. 
Надзорният комитет следва да 
упражнява правомощията си при 
пълно зачитане на това, че 
Управителният съвет на ЕЦБ е 
висшият изпълнителен орган на ЕЦБ.

Or. en
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Изменение 13
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, с което се ползват 
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, с което се ползват 
адресатите на решенията на ЕЦБ. 
Надзорният комитет следва да 
публикува протоколите си. 

Or. en

Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Възлагането на надзорни задачи 
предполага значителна отговорност за 
ЕЦБ за запазване на финансовата 
стабилност в рамките на Съюза и за 
използване на надзорните правомощия 
по най-ефективния и пропорционален 
начин. ЕЦБ следва да се отчита за
изпълнението на тези задачи пред 
Европейския парламент и Съвета на 
министрите, съответно 
Еврогрупата, в качеството им на 
демократични легитимни 
институции, представляващи 
европейските граждани и държавите 
членки. Това следва да включва редовно 
докладване и отговаряне на въпроси.
Когато националните надзорни органи 
предприемат действия съгласно 
настоящия регламент, предвидените в 
националното право разпоредби 

(34) Възлагането на надзорни задачи 
предполага значителна отговорност за 
ЕЦБ за запазване на финансовата 
стабилност в рамките на Съюза и за 
използване на надзорните правомощия 
по най-ефективния и пропорционален 
начин. Въпреки че ЕЦБ трябва да 
запази независимост по отношение на 
паричната политика, тя трябва да 
подлежи на нови форми на 
демократична отчетност, що се 
отнася до надзорните й правомощия.
Това следва да включва редовно 
докладване и отговаряне на въпроси.
Когато националните надзорни органи 
предприемат действия съгласно 
настоящия регламент, предвидените в 
националното право разпоредби 
относно отчетността следва да 
продължат да се прилагат.
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относно отчетността следва да 
продължат да се прилагат.

Or. en

Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) Надзорният комитет следва да 
представя годишен доклад до 
Европейския парламент и до Съвета. 
Представители на Надзорния 
комитет биха могли да бъдат 
поканени да се явят пред 
съответните комисии на 
Европейския парламент или на 
националните парламенти на 
участващите държави членки. 
Правото на Европейския парламент 
да създаде временна анкетна комисия 
следва да се прилага към дейностите 
на Надзорния комитет.

Or. en

Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 34 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34б) Без да се накърнява член 263 от 
ДФЕС, когато ЕЦБ действа в 
качеството си на надзорен орган, 
Съдът на Европейския съюз следва да 
има право да осъществява контрол на 
законосъобразността на нейните 
актове, предназначени да произведат 
правно действие по отношение на 
трети страни.
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Or. en

Изменение 17
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 ясно 
определени задачи по надзора и 
свързаните с тях решения, при условие 
че Управителният съвет запазва 
контрола и отговорността и може да 

(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. Председателят на 
комитета следва да се номинира от
Управителния съвет на ЕЦБ и да се 
избира от Европейския парламент. В 
състава на комитета следва 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, мандатът
му 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. Надзорният 
комитет може да бъде подпомаган от 
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дава инструкции и указания на този 
орган. Надзорният комитет може да 
бъде подпомаган от ръководен комитет 
в по-ограничен състав.

ръководен комитет в по-ограничен 
състав.

Or. en

Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36a) Надзорният комитет следва да 
носи отговорност за подготовката и 
изпълнението на решенията на 
Управителния съвет на ЕЦБ. 
Предложенията на Надзорния 
комитет следва да се приемат от 
Управителния съвет, освен ако той 
не ги отхвърли с квалифицирано 
мнозинство на своите членове.

Or. en

Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 36 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36б) Когато национален 
компетентен орган не е съгласен с 
надзорно решение на ЕЦБ, той следва 
да може да обжалва пред Европейския 
банков орган, който следва да създаде 
подходящ апелативен орган, чиито 
решения следва да са адресирани до 
Надзорния комитет. Когато пред 
съдилищата на държавата членка по 
произход или на приемаща държава 
членка е подаден иск във връзка с 
дейностите на ЕЦБ в качеството й 
на надзорен орган, ЕЦБ следва да бъде 
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страна по това производство.

Or. en

Изменение 20
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, и всяка друга държава 
членка, която реши да участва в 
единния надзорен механизъм;

Or. en

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) „неучастваща държава членка“ 
означава държава членка, която не е 
приела еврото и която реши да не 
участва в единния надзорен 
механизъм;

Or. en

Изменение 22
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 качеството си на надзорен 
орган, 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.

Or. en

Изменение 23
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. Без да се накърняват 
правомощията на ЕБО и 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:

Or. en

Изменение 24
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 надзорни тестове за 
устойчивост на кредитните институции 
в подкрепа на надзорния преглед и да 
публикува резултатите от тези 
тестове;

Or. en
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Изменение 25
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) да координира и изразява общата 
позиция на представителите на 
компетентните органи на участващите 
държави членки, когато участват в 
Съвета на надзорниците и в 
Управителния съвет на Европейския 
банков орган, по въпроси, свързани с 
задачите, възложени на ЕЦБ с 
настоящия регламент.

л) да формулира общата позиция на 
представителите на компетентните 
органи на участващите държави членки, 
когато участват в Съвета на 
надзорниците и в Управителния съвет 
на Европейския банков орган, по 
въпроси, свързани пряко със задачите, 
възложени на ЕЦБ с настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Прилагането на настоящият 
регламент не засяга отговорностите и 
свързаните с тях правомощия на 
компетентните органи на участващите 
държави членки да изпълняват задачи 
по надзора, които не са посочени в 
настоящия регламент.

4. Прилагането на настоящият 
регламент не засяга отговорностите и 
свързаните с тях правомощия на 
компетентните органи на участващите 
държави членки да изпълняват задачи 
по надзора, които не са възложени в 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тясно сътрудничество с 
компетентните органи на 
неучастващи държави членки

Участие в единния надзорен 
механизъм на държави членки, които 
не са приели еврото
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Or. en

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел ЕЦБ може да отправи насоки 
или искания до националния 
компетентен орган на неучастващите 
държави членки.

За тази цел ЕЦБ може да отправи насоки 
или искания до националния 
компетентен орган на тази държава 
членка.

Or. en

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тясно сътрудничество между ЕЦБ и 
компетентния орган на държава членка,
която не е участваща държава членка, 
се установява с решение на ЕЦБ, когато 
са изпълнени следните условия:

2. Тясно сътрудничество между ЕЦБ и 
компетентния орган на държава членка,
която не е приела еврото, но е решила 
да участва в единния надзорен 
механизъм, се установява с решение на 
ЕЦБ, когато са изпълнени следните 
условия:

Or. en

Изменение 30
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 

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 участващите държави 
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установили тясно сътрудничество в
съответствие с настоящия член, 
участват в дейностите на надзорния
комитет.

членки, които не са приели еврото, 
трябва да участват, в пълна степен и 
при равни условия, с 
представителите на държавите 
членки, приели еврото, в дейностите на 
Надзорния комитет.

Or. en

Изменение 31
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, избран от 
Европейския парламент по 
предложение на Управителния съвет на 
ЕЦБ.

Or. en

Изменение 32
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.

заличава се
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Or. en

Изменение 33
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 и 
публикува собствен процедурен
правилник и процедурен правилник на 
Надзорния комитет. Процедурният 
правилник на Надзорния комитет 
гарантира равното третиране на 
всички негови членове. Той предвижда 
правила, определящи мандата на 
председателя, който не превишава пет 
години и не може се подновява.

Or. en

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Надзорният комитет публикува 
протоколите си.

Or. en

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19а
Процедура за вземане на решения

Надзорният комитет, като действа с 
обикновено мнозинство, отправя 
предложения до Управителния съвет 
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на ЕЦБ под формата на 
проекторешения. Управителният 
съвет може да приеме тези 
проекторешения, да ги върне на 
Надзорния комитет със забележки 
или да ги отхвърли. В случай че 
Управителният съвет отхвърля 
проекторешения на Надзорния 
комитет, той действа с мнозинство 
от две трети от своите членове с 
право на глас съгласно определението 
в член 10 от устава на ЕСЦБ и ЕЦБ. 
Дадено проекторешение се счита за 
прието, освен ако Управителният 
съвет не предприеме действия в срок 
от три седмици.

Or. en

Изменение 36
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 й с 
настоящия регламент задачи.

1. ЕЦБ представя годишен доклад на 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията, Еврогрупата и
националните парламенти на 
участващите държави членки за 
изпълнението на възложените й с 
настоящия регламент задачи.

Or. en

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Председателят на надзорния комитет 
на ЕЦБ представя този доклад на 

2. Председателят на Надзорния комитет 
на ЕЦБ представя този доклад на 
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Европейския парламент и на 
Еврогрупата в присъствието на 
представители на всяка неучастваща 
държава членка, с която е установено 
тясно сътрудничество в 
съответствие с член 6.

Европейския парламент и на 
Еврогрупата в присъствието на 
представители на други участващи 
държави членки.

Or. en

Изменение 38
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 
председателят на Надзорния комитет
взема участие в изслушването 
относно изпълнението на надзорните 
функции на ЕЦБ пред компетентните 
комисии на Европейския парламент.

Or. en

Изменение 39
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 й от Европейския 
парламент или от Съвета.

Or. en

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 21 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21а
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Обжалване
Компетентен орган на участваща 
държава членка може да обжалва 
решение на ЕЦБ пред Апелативния 
съвет, предвиден в Регламент (ЕС) № 
1093/2010. 

Or. en

Изменение 41
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. При 
необходимост Комисията прави 
предложения, свързани с доклада, в 
това число предложения за 
интеграцията на всички действащи 
надзорни органи и механизми в единен 
орган на ЕС за финансовите услуги, 
обхващащ целия сектор.

Or. en


