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КРАТКА ОБОСНОВКА

На 12 септември 2012 г. Комисията прие пакет от предложения за създаване на единен 
надзорен механизъм (ЕНМ), който съдържа:

 предложение за регламент на Съвета за възлагане на Европейската централна 
банка на конкретни задачи относно политиките, свързани със задачите по 
пруденциалния надзор над кредитните институции (предложение за ЕНМ), 
както и

 предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение 
на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган 
(Европейски банков орган) във връзка с неговото взаимодействие с Регламент 
(EС) №…/… на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на 
конкретни задачи относно политиките, свързани със задачите по пруденциалния 
надзор над кредитните институции (предложение за ЕБО). 

Предмет на настоящето становище е предложението за ЕБО, което е предназначено да 
приведе съществуващия Регламент (ЕС) № 1093/2010 относно създаването на 
Европейския банков орган в съответствие с изменената рамка за банковия надзор.

Броят и обхватът на измененията, които следва да бъдат въведени в Регламент (ЕС) № 
1093/2010, зависят обаче от конкретния проект на единния надзорен механизъм и от 
ролята, която ЕБО следва да има в него. 

Поради това двете предложения следва да бъдат разгледани успоредно и е от значение 
да се предостави обща перспектива върху законодателния пакет за банковия надзор. 

Единният надзорен механизъм и ролята на ЕБО

Настоящата финансова и икономическа криза подчерта необходимостта от това, 
Европейският съюз да се развие в посока на по-голяма икономическа и политическа 
интеграция. 

В този процес в посока към истински икономически и паричен съюз създаването на 
интегрирана финансова рамка, така наречения Европейски банков съюз, е считано за 
изключително важно, за да се гарантира стабилността на финансовата система, 
възвръщането на доверието към сектора и насърчаването на доброто състояние на 
кредитните институции.

Един от основните елементи на банковия съюз е създаването на единен надзорен 
механизъм (ЕНМ) към Европейската централна банка, който да обхваща еврозоната и 
да бъде отворен за всички държави членки извън еврозоната. Възлагането на надзорни 
задачи на ЕЦБ ще бъде основано на член 127, параграф 6 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който разрешава на Съвета, с 
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единодушие по предложение на Комисията и след консултация с Европейския 
парламент и Европейската централна банка, 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“.

Има няколко причини да се счита, че ЕЦБ следва да бъде институцията, отговорна за 
банковия надзор. Всъщност освен факта, че член 127, параграф 6 от ДФЕС постановява, 
че на ЕЦБ могат да бъдат възлагани надзорни задачи, ние считаме, че участието на 
ЕЦБ, предвид нейния богат експертен опит в областта на финансовата стабилност, ще 
допринесе за повишаване на доверието към интегрирания надзорен механизъм и на 
неговата ефективност. От друга страна, в повечето държави членки централните банки 
отговарят за банковия надзор и по тази причина, като част от дългосрочно виждане за 
по-силен икономически и паричен съюз, е също така от значение да се оползотвори 
тази възможност за засилване на ролята на ЕЦБ като истинска централна банка. Освен 
това, в сравнение с предложенията за създаване в бъдеще на нов европейски орган, 
отговорен за банковия надзор, това решение има предимството да не увеличава 
сложността на институционалната структура на ЕС.

Въпреки това създаването на единен надзорен механизъм под егидата на Европейската 
централна банка поставя някои конституционни въпроси, по-специално по отношение 
на положението на държавите членки, които не са приели еврото, но желаят да участват 
в банковия съюз 

Първо, тъй като член 139 от ДФЕС изключва държавите членки с дерогация от 
прилагането на член 132 от ДФЕС, би изглеждало сякаш актовете, приети от ЕЦБ, 
включително препоръките и становищата, могат да бъдат прилагани единствено за 
държавите членки от еврозоната, което поставя въпроса дали участието на държави 
членки извън еврозоната е напълно съвместимо с Договора. В тази връзка член 6 от 
предложението за ЕНМ предвижда, че държави членки извън еврозоната ще могат да 
работят в тясно сътрудничество с ЕЦБ в областта на надзора при спазване на специални 
условия. Съгласно тези условия държавите членки се задължават да гарантират, че 
техните национални компетентни органи ще изпълняват и ще приемат всички мерки 
във връзка с кредитните институции, изисквани от ЕЦБ, както и да приемат съответно 
национално законодателство, за да гарантират, че техните национални компетентни 
органи ще бъдат задължени да приемат всички мерки във връзка с кредитните 
институции, изисквани от ЕЦБ. Съответно спазването на актовете, приети от ЕЦБ, е 
доброволно и това е в пълно съответствие с разпоредбите на Договора.

Вторият проблем е свързан с участието на държави членки извън еврозоната, които са 
избрали да участват в процеса на вземане на решения. 
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В това отношение следва да се отбележи, че предложението за ЕНМ предвижда 
участието на представители на тези държави членки в дейностите на надзорния 
комитет, създаден от регламента с цел осъществяване на планирането и изпълнение на 
задачите на ЕЦБ в областта на пруденциалния надзор над кредитните институции.
Условията, при които те участват в дейността на надзорния комитет, са посочени в 
решението за установяване на тясно сътрудничество и следва да им позволяват „да 
участват най-активно, отчитайки ограниченията, предвидени в устава на ЕСЦБ и 
ЕЦБ, по-специално да не се нарушава процесът на вземане на решение“ (съображение 
29).

Въпреки това съгласно действащите Договори надзорният комитет може да бъде 
установен само като орган, натоварен със задачата да подготвя, но не и да взема 
окончателни решения относно банковия надзор. Управителният съвет на ЕЦБ следва да 
запази крайната отговорност за своите решения, като съставът му не може да бъде 
променен, така че да бъдат включени управителите на централните банки на държавите 
членки извън еврозоната, чрез вторично законодателство. 

За да се преодолеят тези ограничения, в средносрочен план ще е необходимо изменение 
на Договора. Такова изменение на Договора би могло да се състои в:

 добавяне на нова разпоредба в устава на ЕСЦБ и ЕЦБ, с която надзорният 
комитет да бъде установен като орган за вземане на решения по отношение на 
банковия надзор; или

 изменение на член 283 от ДФЕС и член 10, параграф 1 от устава, с което да се 
предвиди специален състав на Управителния съвет, в който са представени 
държавите членки извън еврозоната и който се прилага при упражняването на 
правомощия, предоставени по силата на член 127, параграф 6 от ДФЕС, в 
съответствие с начина на функциониране на Съвета по икономически и 
финансови въпроси (ECOFIN) и Еврогрупата.

Същевременно, като временно решение, на държавите членки извън еврозоната се 
предоставя пълно и равно участие в надзорния комитет, включително по отношение на 
правата на глас. От тази гледна точка е важно също така да се разшири във възможно 
най-голяма степен ролята на надзорния комитет, като се предвиди, например, 
задължение на Управителния съвет да представя основанията за отклонения от 
предложения и проекторешения, подготвени от надзорния комитет. 

Освен това, отново за да се запази целостта на единния финансов пазар, ЕБО запазва 
своята роля, както и всички свои съществуващи правомощия и задачи: той ще 
продължи да разработва и да гарантира изпълнението на единната нормативна уредба, 
приложима към всички държави членки, както и да насърчава сближаването на 
надзорните практики в целия Съюз. В допълнение ЕБО следва да бъде натоварен с 
изготвянето на единно ръководство за надзор, което да допълва единната нормативна 
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уредба на ЕС и да гарантира последователност в банковия надзор. За тази цел е особено 
важно да се гарантира, че процесът на вземане на решения в ЕБО остава балансиран, и 
ЕЦБ да бъде определена като компетентен орган наред с компетентните органи на 
държавите членки извън еврозоната. В действителност, като се има предвид 
невъзможността да се предостави на държавите членки извън еврозоната, които желаят 
да се присъединят към единния надзорен механизъм, еднакво участие в надзорните 
решения на ЕЦБ, премахването на разпоредбата „спазвай или обяснявай“ би могло да 
се счита за средносрочно решение, докато този проблем не бъде решен с изменение на 
Договора, така че за тези страни да се гарантира едно по-балансирано положение.

От конституционна гледна точка проблемите, свързани с ясното разделение между 
паричната политика на ЕЦБ и нейните надзорни функции, както и с демократичната 
отчетност на новия единен надзорен орган, следва също да бъдат надлежно разгледани.

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 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С възлагането на надзорни задачи на 
ЕЦБ в банковия сектор за част от 
държавите — членки на Съюза, не 
следва по никакъв начин да се 
възпрепятства функционирането на 
вътрешния пазар в областта на 
финансовите услуги. Следователно е 
необходимо да бъде гарантирано 
целесъобразното функциониране на 
ЕБО вследствие на това възлагане на 
задачи.

(4) С възлагането на надзорни задачи на 
ЕЦБ в банковия сектор за част от 
държавите — членки на Съюза, не 
следва по никакъв начин да се 
възпрепятства функционирането на 
вътрешния пазар в областта на 
финансовите услуги. Поради това ЕБО 
следва да запази своята роля, както и 
всички свои съществуващи 
правомощия и задачи: той следва да 
продължи да разработва и да 
гарантира изпълнението на единната 
нормативна уредба, приложима към 
всички държави членки, както и да 
насърчава сближаването на 
надзорните практики в целия Съюз. 

Or. en
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Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) За да се гарантира 
последователността на надзорните 
практики в целия Съюз, ЕБО следва да 
изготви и единно ръководство за 
надзор, което да допълва единната 
нормативна уредба на ЕС.

Or. en

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С оглед на надзорните задачи, 
възложени на ЕЦБ с Регламент (EС) 
№…/… на Съвета [Регламент по 
член 127, параграф 6], ЕБО следва да 
може да изпълнява своите задачи и по 
отношение на ЕЦБ. За да се осигури 
запазване на ефективността на 
съществуващите механизми за 
уреждане на разногласия и мерки при 
извънредни ситуации, следва да бъде 
предвидена специална процедура. По-
конкретно, процедурата изисква ЕЦБ 
да даде обяснение за мотивите си, 
когато не се съобразява с мерките на 
ЕБО, предприети за уреждане на 
разногласия или при извънредни 
ситуации. Когато въз основа на 
изискванията, установени в пряко 
приложимото право на Съюза, ЕБО 
може да приеме индивидуално 
решение, чийто адресат е 
съответната финансова 
институция, ЕБО следва да стори

(5) С оглед на надзорните задачи, 
възложени на ЕЦБ с Регламент (EС) 
№…/… на Съвета [Регламент по 
член 127, параграф 6], ЕБО следва да 
може да изпълнява своите задачи и по 
отношение на ЕЦБ по същия начин, по 
който извършва това спрямо другите 
компетентни органи.
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това.

Or. en

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Процедурите при гласуване в 
Съвета на надзорниците следва да 
бъдат променени, по-специално по 
отношение на решенията, вземани от 
ЕБО с обикновено мнозинство, за да се 
осигури целесъобразното отчитане на 
интересите на всички държави членки и 
да се позволи правилното 
функциониране на ЕБО с оглед 
запазване и задълбочаване на 
вътрешния пазар в областта на 
финансовите услуги.

(6) За да се осигури целесъобразното 
отчитане на интересите на всички 
държави членки и да се позволи 
правилното функциониране на ЕБО с 
оглед запазване и задълбочаване на 
вътрешния пазар в областта на 
финансовите услуги, е особено важно 
да се гарантира, че всички държави 
членки са справедливо представени в 
процеса на вземане на решения в ЕБО.
Процедурите при гласуване в Съвета 
на надзорниците следва да бъдат 
адаптирани, по-специално по 
отношение на решенията, вземани от 
ЕБО с обикновено мнозинство.

Or. en

Изменение 5
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1093/2010
Член 8 – параграф 2 – буква к) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Към член 8, параграф 2 се добавя 
следната точка:
„к) да изготви единно ръководство за 
надзор.“

Or. en
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Изменение 6
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а а) (нова)
Регламент (ЕО) № 1093/2010
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) параграф 3 се заменя със следното:
„3. Когато Съветът е приел решение 
съгласно параграф 2 и когато при 
изключителни обстоятелства са 
необходими координирани действия 
от страна на компетентните органи 
в отговор на неблагоприятни 
процеси, които могат да застрашат 
сериозно правилното функциониране 
и целостта на финансовите пазари 
или стабилността на цялата 
финансова система в Съюза или на 
част от нея, Органът може да приеме 
индивидуални решения, в които се 
изисква компетентните органи да 
предприемат, в съответствие с 
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство, необходимите 
действия в отговор на такива 
процеси, като гарантират, че 
финансовите институции и 
компетентните органи изпълняват 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.“

Or. en

Изменение 7
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б)
Регламент (ЕО) № 1093/2010
Член 18 – параграф 3а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) след параграф 3 се вмъква следният 
параграф:

заличава се

„3a. Когато Органът поиска от ЕЦБ в 
ролята й на компетентен орган да 
предприеме необходимите действия в 
съответствие с параграф 3, ЕЦБ 
изпълнява това искане или при 
неизпълнение представя в рамките на 
48 часа мотивите си пред Органа.“

Or. en

Изменение 8
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1093/2010
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В член 19 параграф 1 се заменя със 
следното:
„1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 17, ако даден 
компетентен орган не е съгласен с 
процедурата или същността на 
действие или бездействие на друг
компетентен орган [...] в случаите, 
определени в посочените в член 1, 
параграф 2 актове, Органът, по 
искане на един или повече от 
засегнатите компетентни органи, 
може да съдейства на органите да 
постигнат съгласие в съответствие с 
процедурата, предвидена в параграфи 
2—4 от настоящия член.
В случаите, определени в посоченото 
в член 1, параграф 2 законодателство, 
и когато въз основа на обективни 
критерии може да се установи 
наличието на разногласие между 
различни компетентни органи [...], 
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Органът може по своя инициатива да 
съдейства на органите да постигнат 
съгласие в съответствие с 
процедурата, предвидена в параграфи 
2—4.“

Or. en

Изменение 9
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1093/2010
Член 19 – параграф 3а

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В член 19 след параграф 3 се вмъква 
следният параграф:

заличава се

„3a. Когато Органът поиска от ЕЦБ в 
ролята й на компетентен орган да 
предприеме определено действие или 
да се въздържи от действие в 
съответствие с параграф 3, ЕЦБ 
изпълнява това искане или при 
неизпълнение представя в рамките на 
десет работни дни от получаване на 
искането мотивите си пред Органа.“

Or. en


