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Изменение 404
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕЦБ или компетентните органи на 
участващите държави членки 
уведомяват Съвета по преобразуване за 
всяка мярка, която те налагат на дадена 
институция или група или която сами 
предприемат по силата на член 13б от 
Регламент (ЕС) № […] на Съвета, на 
член 23, параграф 1 или член 24 от 
Директива […], или на член 104 от 
Директива 2013/36/ЕС.

ЕЦБ или компетентните органи на 
участващите държави членки, след 
като са поискали становище от ЕЦБ,
уведомяват Съвета по преобразуване за 
всяка мярка, която те налагат на дадена 
институция или група или която сами 
предприемат по силата на член 13б от 
Регламент (ЕС) № […] на Съвета, на 
член 23, параграф 1 или член 24 от 
Директива […], или на член 104 от 
Директива 2013/36/ЕС.

Or. en

Изменение 405
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕЦБ или компетентните органи на 
участващите държави членки
уведомяват Съвета по преобразуване за 
всяка мярка, която те налагат на 
дадена институция или група или която 
сами предприемат по силата на 
член 13б от Регламент (ЕС) № […] на 
Съвета, на член 23, параграф 1 или 
член 24 от Директива […], или на 
член 104 от Директива 2013/36/ЕС.

ЕЦБ уведомява Съвета по 
преобразуване за всяка мярка, която тя
налага на дадена институция или група 
или която сама предприема по силата 
на член 13б от Регламент (ЕС) № […] на 
Съвета, на член 23, параграф 1 или 
член 24 от Директива […], или на 
член 104 от Директива 2013/36/ЕС.

Or. en
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Изменение 406
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съветът по преобразуване уведомява 
Комисията за всяко сведение, 
получено от него по първа алинея.

заличава се

Or. en

Изменение 407
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

От датата на получаване на 
сведението по параграф 1 и без да се 
накърняват правомощията на ЕЦБ и 
компетентните органи, 
предоставени им по силата на други 
законови норми на Съюза, Съветът по 
преобразуване може да започне да 
подготвя преобразуването на 
дадената институция или група.

заличава се

Or. en

Изменение 408
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато предвижда да вземе мерки за 
ранна интервенция, Съветът по 
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преобразуване провежда консултации 
с институционалната защитна 
схема на дадена институция. 
Съветът по преобразуване следва да се 
намеси само ако дадена 
институционална защитна схема не 
може да предотврати изпадането в 
неплатежоспособност на своята 
институция членка.

Or. en

Изменение 409
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът по преобразуване е 
оправомощен да:

3. Когато предвижда да вземе мерки 
за ранна интервенция, Съветът
провежда консултации със 
съответната институция или 
институционалната защитна схема.
Съветът по преобразуване е 
оправомощен да взема следните мерки 
само ако институцията е в 
неплатежоспособност или 
съществува вероятност да изпадне в 
неплатежоспособност, или 
институционалната защитна схема 
не може да предотврати изпадането 
в неплатежоспособност на своята 
институция членка:

Or. en

Изменение 410
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. ЕЦБ или компетентният орган, заедно 
със Съвета по преобразуване, се 
уверяват в съгласуваността между 
допълнителната мярка по параграф 4 и 
действията, които Съветът по 
преобразуване възнамерява да 
предприеме с оглед подготовката за 
преобразуване по параграф 2.

5. ЕЦБ или компетентният орган, заедно 
със Съвета по преобразуване, се 
уверяват в съгласуваността между 
допълнителната мярка по параграф 4 и 
действията, които Съветът по 
преобразуване възнамерява да 
предприеме с оглед подготовката за 
преобразуване по параграф 2, както и 
че те не са дискриминационни по 
отношение на държава членка или 
субекти на неучастваща държава 
членка.

Or. en

Изменение 411
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато действат по посочената в 
член 16 процедура по преобразуване, 
Комисията и Съветът по 
преобразуване отчитат в рамките на 
съответните си отговорности целите на 
преобразуването и подбират
инструментите и правомощията, които 
според тях са най-подходящи за 
постигането на специфичните за 
дадения случай цели.

1. Когато действа по посочената в 
член 16 процедура по преобразуване, 
Съветът по преобразуване отчита в 
рамките на съответните си отговорности 
целите на преобразуването и подбира
инструментите и правомощията, които 
според него са най-подходящи за 
постигането на специфичните за 
дадения случай цели.

Or. en

Изменение 412
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато действат по посочената в 
член 16 процедура по преобразуване, 
Комисията и Съветът по 
преобразуване отчитат в рамките на 
съответните си отговорности целите на 
преобразуването и подбират
инструментите и правомощията, които 
според тях са най-подходящи за 
постигането на специфичните за 
дадения случай цели.

1. Когато действа по посочената в 
член 16 процедура по преобразуване, 
Съветът по преобразуване отчита в 
рамките на съответните си отговорности 
целите на преобразуването и подбира
инструментите и правомощията, които 
според него са най-подходящи за 
постигането на специфичните за 
дадения случай цели.

Or. en

Изменение 413
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целите на преобразуването по 
параграф 1 са следните:

Целите на преобразуването по 
параграф 1 са установени в член 26 на 
Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките [ ].

Or. en

Обосновка

Целите на преобразуването са определени в Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките, така че възпроизвеждането на текста на Директивата за 
възстановяване и оздравяване на банките в този член е ненужно.

Изменение 414
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) осигуряване на непрекъснатост на 
важните функции;

заличава се

Or. en

Изменение 415
Томас Хендел

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) осигуряване на непрекъснатост на
важните функции;

a) осигуряване на непрекъснатост на 
основните банкови функции;

Or. en

Изменение 416
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) избягване на значителни 
неблагоприятни последици за 
финансовата стабилност, 
включително предотвратяване 
разпространението на проблемите и 
поддържане на пазарната 
дисциплина;

заличава се

Or. en

Изменение 417
Кришианис Каринш
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) избягване на значителни 
неблагоприятни последици за 
финансовата стабилност, включително
предотвратяване разпространението на 
проблемите и поддържане на пазарната 
дисциплина;

б) избягване на значителни 
неблагоприятни последици за 
финансовата стабилност, първо на 
национално равнище, за 
предотвратяване разпространението на 
проблемите и поддържане на пазарната 
дисциплина;

Or. en

Изменение 418
Робер Гьобелс

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) избягване на значителни 
неблагоприятни последици за 
финансовата стабилност, включително 
предотвратяване разпространението на 
проблемите и поддържане на пазарната 
дисциплина;

б) избягване на значителни 
неблагоприятни последици за 
финансовата, икономическата и 
социалната стабилност, включително 
предотвратяване разпространението на 
проблемите и поддържане на пазарната 
дисциплина;

Or. en

Обосновка

Преди да вземе решение, Комисията – но също така и Съветът по преобразуване, 
когато отправя препоръки на Комисията — следва изцяло да прецени и да отчете 
негативното влияние на реалната икономическа и социална ситуация в държавата 
членка, където работи групата. По-специално, следва да се прецени ролята, която 
играе всеки филиал или клон както като кредитор на физически лица и МСП, така и 
като работодател.

Изменение 419
Шарън Боулс
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) защита на публичните средства, 
като се сведе до минимум 
необходимостта от извънредна 
публична финансова подкрепа;

заличава се

Or. en

Изменение 420
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) защита на вложителите съгласно 
Директива 94/19/EО и на 
инвеститорите съгласно Директива 
97/9/EО21.

заличава се

__________________
21 Директива 97/9/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 март 
1997 година относно схемите за 
обезщетение на инвеститорите. OВ 
L 084, 26.03.1997 г., стр. 22.

Or. en

Изменение 421
Нуну Мелу

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) защита на вложителите съгласно (г) защита на вложителите —
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Директива 94/19/EО и на 
инвеститорите съгласно 
Директива 97/9/EО21.

независимо от характера и 
стойността на техните съответни 
депозити — и на инвеститорите 
съгласно Директива 97/9/EО21.

__________________ __________________
21 Директива 97/9/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 март 
1997 година относно схемите за 
обезщетение на инвеститорите, OВ L 84, 
26.03.1997 г., стр. 22.

21 Директива 97/9/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 март 
1997 година относно схемите за 
обезщетение на инвеститорите, OВ L 84, 
26.03.1997 г., стр. 22.

Or. pt

Изменение 422
Ани Подимата

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) защита на вложителите съгласно 
Директива 94/19/EО и на инвеститорите 
съгласно Директива 97/9/EО21.

(г) защита на вложителите съгласно 
Директива 94/19/EО и на инвеститорите 
съгласно Директива 97/9/EО21 и 
минимизиране на последиците за 
останалите вложители.

__________________ __________________
21 Директива 97/9/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 март 1997 
година относно схемите за обезщетение 
на инвеститорите. OВ L 084, 
26.03.1997 г., стр. 22.

21 Директива 97/9/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 март 1997 
година относно схемите за обезщетение 
на инвеститорите. OВ L 084, 
26.03.1997 г., стр. 22.

Or. en

Изменение 423
Томас Хендел

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) защита на вложителите съгласно 
Директива 94/19/EО и на 
инвеститорите съгласно Директива 
97/9/EО[21].

г) защита на вложителите съгласно 
Директива 94/19/ЕО;

__________________
21 Директива 97/9/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 март 
1997 година относно схемите за 
обезщетение на инвеститорите. OВ 
L 084, 26.03.1997 г., стр. 22.

Or. en

Изменение 424
Томас Хендел

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) подпомагане на устойчивия и 
балансиран растеж;

Or. en

Обосновка

Банки, които са прекалено големи, за да изпаднат в неплатежоспособност, е 
вероятно да увеличат икономическата нестабилност по време на криза. Следователно 
вредите, свързани с банките, достигнали критичен размер, са повече от 
икономическите ползи, които тези банки носят.

Изменение 425
Нуну Мелу

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква га) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) гарантиране по-специално на 
всички депозити, държани от 
юридически лица, независимо от 
техния характер и стойност, тъй 
като отнемането на такива 
депозити за целите на банковото 
преобразуване би имало непоносимо 
икономическо, финансово, социално, 
трудово и данъчно въздействие 
предвид това, че вероятно тези 
средства са необходими за целите на 
управлението и паричния поток на 
предприятия, фондации, институции 
за социално подпомагане и други 
организации за плащане на заплати, 
суровини, услуги, данъци и 
административни разходи;

Or. pt

Изменение 426
Томас Хендел

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При преследване на посочените по-горе 
цели Комисията и Съветът по 
преобразуване се стремят да избегнат 
излишната загуба на стойност и да
сведат до минимум разходите за
преобразуване.

При преследване на посочените по-горе 
цели Комисията и Съветът по 
преобразуване се стремят да сведат до 
минимум разходите за преобразуване и 
да действат във всеобщ интерес 
вместо в интерес на акционерите и 
кредиторите.

Or. en

Изменение 427
Шарън Боулс
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При преследване на посочените по-
горе цели Комисията и Съветът по 
преобразуване се стремят да избегнат
излишната загуба на стойност и да 
сведат до минимум разходите за 
преобразуване.

При преследване на тези цели Съветът 
по преобразуване се стреми да избегне
излишната загуба на стойност и да сведе
до минимум разходите за 
преобразуване, без да има пряка или 
непряка дискриминация по 
отношение на някоя държава членка 
или група от държави членки.

Or. en

Изменение 428
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При преследване на посочените по-горе 
цели Комисията и Съветът по 
преобразуване се стремят да избегнат
излишната загуба на стойност и да 
сведат до минимум разходите за 
преобразуване.

При преследване на посочените по-горе 
цели Съветът по преобразуване се 
стреми да избегне излишната загуба на 
стойност и да свежда до минимум 
разходите за преобразуване.

Or. en

Изменение 429
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията отрежда на целите по 
параграф 2 такова значение, каквото 
е подходящо за характера и 

заличава се
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обстоятелствата при всеки отделен 
случай.

Or. en

Изменение 430
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията отрежда на целите по 
параграф 2 такова значение, каквото 
е подходящо за характера и 
обстоятелствата при всеки отделен 
случай.

заличава се

Or. en

Изменение 431
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията отрежда на целите по 
параграф 2 такова значение, каквото е 
подходящо за характера и 
обстоятелствата при всеки отделен 
случай.

3. Комисията и Съветът по 
преобразуване отреждат на целите по 
параграф 2 такова значение, каквото е 
подходящо за характера и 
обстоятелствата при всеки отделен 
случай.

Or. en

Изменение 432
Корин Вортман-Кол
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията отрежда на целите по 
параграф 2 такова значение, каквото е 
подходящо за характера и 
обстоятелствата при всеки отделен 
случай.

3. Съветът по преобразуване и
Комисията отреждат на целите по 
параграф 2 такова значение, каквото е 
подходящо за характера и 
обстоятелствата при всеки отделен 
случай.

Or. en

Изменение 433
Славомир Нитрас

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията отрежда на целите по 
параграф 2 такова значение, каквото е 
подходящо за характера и 
обстоятелствата при всеки отделен 
случай.

3. Съветът по преобразуване и
Комисията отреждат на целите по 
параграф 2 такова значение, каквото е 
подходящо за характера и 
обстоятелствата при всеки отделен 
случай.

Or. en

Изменение 434
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато действат по посочената в 
член 16 процедура по преобразуване, 
Комисията и Съветът по 
преобразуване предприемат всички 
подходящи мерки, за да се уверят, че 

1. Когато действа по посочената в 
член 16 процедура по преобразуване, 
Съветът по преобразуване предприема
всички подходящи мерки, за да се увери, 
че преобразуването се извършва в 
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преобразуването се извършва в 
съответствие със следните принципи:

съответствие с принципите на член 29 
от Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките [ ].

Or. en

Обосновка

Общите принципи, на които се подчинява преобразуването, са определени в 
Директивата за възстановяване и оздравяване на банките, така че 
възпроизвеждането на текста на Директивата за възстановяване и оздравяване на 
банките в този член е ненужно.

Изменение 435
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато действат по посочената в 
член 16 процедура по преобразуване, 
Комисията и Съветът по 
преобразуване предприемат всички 
подходящи мерки, за да се уверят, че 
преобразуването се извършва в 
съответствие със следните принципи:

1. Когато действа по посочената в 
член 16 процедура по преобразуване, 
Съветът по преобразуване предприема
всички подходящи мерки, за да се увери, 
че преобразуването се извършва в 
съответствие с принципите, определени 
в Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките.

Or. en

Изменение 436
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато действат по посочената в 
член 16 процедура по преобразуване, 
Комисията и Съветът по 
преобразуване предприемат всички 

1. Когато действат по посочената в 
член 16 процедура по преобразуване, 
компетентните национални органи и 
Съветът по преобразуване предприемат 
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подходящи мерки, за да се уверят, че 
преобразуването се извършва в 
съответствие със следните принципи:

всички подходящи мерки, за да се 
уверят, че преобразуването се извършва 
в съответствие със следните принципи:

Or. en

Изменение 437
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) акционерите на институцията в 
оздравителен режим, поемат 
първите загуби;

заличава се

Or. en

Изменение 438
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) акционерите на институцията в 
оздравителен режим, поемат 
първите загуби;

заличава се

Or. en

Изменение 439
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) кредиторите на институцията в 
процес на преобразуване поемат 
загубите след акционерите съгласно 
посочения в член 15 приоритет на 
вземанията;

заличава се

Or. en

Изменение 440
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) кредиторите на институцията в 
процес на преобразуване поемат 
загубите след акционерите съгласно 
посочения в член 15 приоритет на 
вземанията;

заличава се

Or. en

Изменение 441
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършва се смяна на 
ръководството на институцията в 
процес на оздравяване, освен в онези 
случаи, когато запазването на 
ръководството в пълния му състав 
или частично, което е по-уместно в 
зависимост от обстоятелствата, се 
счита за необходимо за постигането 
на целите на оздравяването;

заличава се
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Or. en

Изменение 442
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършва се смяна на 
ръководството на институцията в 
процес на оздравяване, освен в онези 
случаи, когато запазването на 
ръководството в пълния му състав 
или частично, което е по-уместно в 
зависимост от обстоятелствата, се 
счита за необходимо за постигането 
на целите на оздравяването;

заличава се

Or. en

Изменение 443
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) в съответствие с редовната 
законна процедура физическите и 
юридическите лица се държат 
отговорни за изпадането в 
неплатежоспособност на 
институцията в процес на 
преобразуване до степента на 
тяхната отговорност съгласно 
националното законодателство;

заличава се

Or. en
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Изменение 444
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) в съответствие с редовната 
законна процедура физическите и 
юридическите лица се държат 
отговорни за изпадането в 
неплатежоспособност на 
институцията в процес на 
преобразуване до степента на 
тяхната отговорност съгласно 
националното законодателство;

заличава се

Or. en

Изменение 445
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) кредиторите от един и същи клас 
получават равнопоставено 
третиране;

заличава се

Or. en

Изменение 446
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) кредиторите от един и същи клас 
получават равнопоставено 

заличава се
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третиране;

Or. en

Изменение 447
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) никой кредитор не понася по-
големи загуби от тези, които би 
понесъл, ако субект по член 2 е бил 
ликвидиран чрез обичайно 
производство по несъстоятелност.

заличава се

Or. en

Изменение 448
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) никой кредитор не понася по-
големи загуби от тези, които би 
понесъл, ако субект по член 2 е бил 
ликвидиран чрез обичайно 
производство по несъстоятелност.

заличава се

Or. en

Изменение 449
Славомир Нитрас

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква eа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) ръководството на институцията
в процес на преобразуване предоставя 
в пълна степен необходимото 
съдействие за постигане на целите на 
преобразуването;

Or. en

Обосновка

Някои от принципите, установени в Директивата за възстановяване и оздравяване на 
банките, не са включени. Желателно е, с цел да се предоставят еднообразни правила 
за преобразуване за целия единен пазар, да се осигури привеждане в съответствие с
Директивата за възстановяване и оздравяване на банките до възможно най-голяма 
степен.

Изменение 450
Славомир Нитрас

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква eб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) причините и отговорността за 
изпадане в неплатежоспособност на 
институцията в процес на 
преобразуване се разследват;

Or. en

Обосновка

Някои от принципите, установени в Директивата за възстановяване и оздравяване на 
банките, не са включени. Желателно е, с цел да се предоставят еднообразни правила 
за преобразуване за целия единен пазар, да се осигури привеждане в съответствие с 
Директивата за възстановяване и оздравяване на банките до възможно най-голяма 
степен.

Изменение 451
Славомир Нитрас
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква eв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

eв) вземанията на вложителите са 
защитени по подходящ начин;

Or. en

Обосновка

Някои от принципите, установени в Директивата за възстановяване и оздравяване на 
банките, не са включени. Желателно е, с цел да се предоставят еднообразни правила 
за преобразуване за целия единен пазар, да се осигури привеждане в съответствие с 
Директивата за възстановяване и оздравяване на банките до възможно най-голяма 
степен.

Изменение 452
Славомир Нитрас

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква eг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ег) мярка за преобразуване се 
предприема в съответствие с 
гаранциите, посочени в Директива [ ];

Or. en

Обосновка

Някои от принципите, установени в Директивата за възстановяване и оздравяване на 
банките, не са включени. Желателно е, с цел да се предоставят еднообразни правила 
за преобразуване за целия единен пазар, да се осигури привеждане в съответствие с 
Директивата за възстановяване и оздравяване на банките до възможно най-голяма 
степен.

Изменение 453
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако дадена институция е субект в 
група, Комисията, където е уместно, 
и Съветът по преобразуване прилагат 
инструментите за преобразуване и 
упражняват съответните 
правомощия по начин, който има 
минимално въздействие върху 
останалите субекти от групата и 
върху групата като цяло и има 
минимално отрицателно въздействие 
върху финансовата стабилност в 
Съюза и по-специално в държавите 
членки, в които групата извършва 
дейност.

заличава се

Or. en

Изменение 454
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако дадена институция е субект в 
група, Комисията, където е уместно, 
и Съветът по преобразуване прилагат 
инструментите за преобразуване и 
упражняват съответните 
правомощия по начин, който има 
минимално въздействие върху 
останалите субекти от групата и 
върху групата като цяло и има 
минимално отрицателно въздействие 
върху финансовата стабилност в 
Съюза и по-специално в държавите 
членки, в които групата извършва 
дейност.

заличава се

Or. en
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Изменение 455
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако дадена институция е субект в 
група, Комисията, където е уместно, и 
Съветът по преобразуване прилагат 
инструментите за преобразуване и 
упражняват съответните правомощия по 
начин, който има минимално 
въздействие върху останалите субекти 
от групата и върху групата като цяло и 
има минимално отрицателно 
въздействие върху финансовата 
стабилност в Съюза и по-специално в 
държавите членки, в които групата 
извършва дейност.

2. Ако дадена институция е субект в 
група, компетентните национални 
органи, където е уместно, и Съветът по 
преобразуване прилагат инструментите 
за преобразуване и упражняват 
съответните правомощия по начин, 
който има минимално въздействие 
върху останалите субекти от групата и 
върху групата като цяло и има 
минимално отрицателно въздействие 
върху финансовата стабилност в Съюза 
и по-специално в държавите членки, в 
които групата извършва дейност.

Or. en

Изменение 456
Робер Гьобелс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако дадена институция е субект в 
група, Комисията, където е уместно, и 
Съветът по преобразуване прилагат 
инструментите за преобразуване и 
упражняват съответните правомощия по 
начин, който има минимално 
въздействие върху останалите субекти 
от групата и върху групата като цяло и 
има минимално отрицателно 
въздействие върху финансовата 
стабилност в Съюза и по-специално в 
държавите членки, в които групата 
извършва дейност.

2. Ако дадена институция е субект в 
група, Комисията, където е уместно, и 
Съветът по преобразуване прилагат 
инструментите за преобразуване и 
упражняват съответните правомощия по 
начин, който има минимално 
въздействие върху останалите субекти 
от групата и върху групата като цяло и 
има минимално отрицателно 
въздействие върху финансовата,
икономическата и социалната
стабилност в Съюза и по-специално в 
държавите членки, в които групата 
извършва дейност.
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Or. en

Обосновка

Преди да вземе решение, Комисията – но също така и Съветът по преобразуване, 
когато отправя препоръки на Комисията — следва изцяло да прецени и да отчете 
негативното влияние върху реалната икономическа и социална ситуация във всяка
държава членка, където групата извършва дейност. По-специално, следва да се 
прецени ролята, която играе всеки филиал или клон както като кредитор на 
физически лица и МСП, така и като работодател.

Изменение 457
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато дадена институция 
принадлежи към институционална 
защитна схема, Съветът по 
преобразуване прилага 
инструментите за преобразуване и 
упражнява съответните правомощия 
само ако институционалната 
защитна схема не може да 
предотврати изпадането в 
неплатежоспособност на своята 
институция членка.

Or. en

Изменение 458
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на член 5, параграф 1 от 
Директива 2001/23/ЕО22 се приема, че 
ако към субект по член 2 бъде 

заличава се
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приложен инструментът за 
продажба на стопанска дейност, 
инструментът за преходната 
институция или инструментът за 
обособяване на активите, той е 
обект на производство за обявяване в 
несъстоятелност или на сходно 
производство.
__________________
22 Директива 2001/23/ЕО на Съвета 
от 12 март 2001 година относно 
сближаването на законодателствата 
на държавите-членки във връзка с 
гарантирането на правата на 
работниците и служителите при 
прехвърляне на предприятия, 
стопански дейности или части от 
предприятия или стопански 
дейности. ОВ L 82, 22.3.2001 г., 
стр. 16.

Or. en

Изменение 459
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на член 5, параграф 1 от 
Директива 2001/23/ЕО22 се приема, че 
ако към субект по член 2 бъде 
приложен инструментът за 
продажба на стопанска дейност, 
инструментът за преходната 
институция или инструментът за 
обособяване на активите, той е 
обект на производство за обявяване в 
несъстоятелност или на сходно 
производство.

заличава се

__________________
22 Директива 2001/23/ЕО на Съвета 
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от 12 март 2001 година относно 
сближаването на законодателствата 
на държавите-членки във връзка с 
гарантирането на правата на 
работниците и служителите при 
прехвърляне на предприятия, 
стопански дейности или части от 
предприятия или стопански 
дейности. ОВ L 82, 22.3.2001 г., 
стр. 16.

Or. en

Изменение 460
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията предприема мярка за 
преобразуване по отношение на 
финансова институция, когато са 
изпълнени условията по член 16, 
параграф 2 както по отношение на 
финансовата институция, така и на 
предприятието майка.

1. ЕЦБ инициира мярка за 
преобразуване по отношение на 
финансова институция, когато са 
изпълнени условията по член 16, 
параграф 2 и съгласно член 28 от 
Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките [ ] както по 
отношение на финансовата институция, 
така и на предприятието майка.

Or. en

Обосновка

Преобразуването на финансова институция и на предприятие майка е определено в 
Директивата за възстановяване и оздравяване на банките, така че 
възпроизвеждането на текста на Директивата за възстановяване и оздравяване на 
банките в този член е ненужно.

Изменение 461
Волф Клинц, Оле Шмид
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията предприема мярка за 
преобразуване по отношение на 
финансова институция, когато са 
изпълнени условията по член 16, 
параграф 2 както по отношение на 
финансовата институция, така и на 
предприятието майка.

1. Съветът по преобразуване
предприема мярка за преобразуване по 
отношение на финансова институция, 
когато са изпълнени условията,
определени в Директивата за 
възстановяване и оздравяване на 
банките, както по отношение на 
финансовата институция, така и на 
предприятието майка.

Or. en

Изменение 462
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията предприема мярка за 
преобразуване по отношение на 
финансова институция, когато са 
изпълнени условията по член 16, 
параграф 2 както по отношение на 
финансовата институция, така и на 
предприятието майка.

1. Компетентните национални 
органи предприемат мярка за 
преобразуване по отношение на 
финансова институция, когато са 
изпълнени условията по член 16, 
параграф 2 както по отношение на 
финансовата институция, така и на 
предприятието майка.

Or. en

Изменение 463
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията предприема мярка за 
преобразуване по отношение на 
финансова институция, когато са 
изпълнени условията по член 16, 
параграф 2 както по отношение на 
финансовата институция, така и на 
предприятието майка.

1. Въз основа на проекторешение, 
изготвено от Съвета по 
преобразуване, Комисията предприема  
мярка за преобразуване по отношение 
на финансова институция, когато са 
изпълнени условията по член 16, 
параграф 2 както по отношение на 
финансовата институция, така и на 
предприятието майка.

Or. en

Изменение 464
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията предприема мярка за 
преобразуване по отношение на 
финансова институция, когато са 
изпълнени условията по член 16, 
параграф 2 както по отношение на 
финансовата институция, така и на 
предприятието майка.

1. Комисията и Съветът по 
преобразуване предприемат мярка за 
преобразуване по отношение на 
финансова институция, когато са 
изпълнени условията по член 16, 
параграф 2 както по отношение на 
финансовата институция, така и на 
предприятието майка.

Or. en

Изменение 465
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията предприема мярка за 
преобразуване по отношение на 

заличава се
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предприятие майка по член 2, буква б), 
когато са изпълнени условията по 
член 16, параграф 2 както по 
отношение на това предприятие 
майка, така и на едно или повече 
дъщерни предприятия, които са 
институции.

Or. en

Изменение 466
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията предприема мярка за 
преобразуване по отношение на 
предприятие майка по член 2, буква б), 
когато са изпълнени условията по 
член 16, параграф 2 както по 
отношение на това предприятие майка, 
така и на едно или повече дъщерни 
предприятия, които са институции.

2. Съветът по преобразуване
предприема мярка за преобразуване по 
отношение на предприятие майка по 
член 2, буква б), когато са изпълнени 
условията, предвидени в Директивата 
(Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките), както по 
отношение на това предприятие майка, 
така и на едно или повече дъщерни 
предприятия, които са институции.

Or. en

Изменение 467
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията предприема мярка за 
преобразуване по отношение на 
предприятие майка по член 2, буква б), 
когато са изпълнени условията по 
член 16, параграф 2 както по отношение 

2. Компетентните национални 
органи предприемат мярка за 
преобразуване по отношение на 
предприятие майка по член 2, буква б), 
когато са изпълнени условията по 
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на това предприятие майка, така и на 
едно или повече дъщерни предприятия, 
които са институции.

член 16, параграф 2 както по отношение 
на това предприятие майка, така и на 
едно или повече дъщерни предприятия, 
които са институции.

Or. en

Изменение 468
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията предприема мярка за 
преобразуване по отношение на 
предприятие майка по член 2, буква б), 
когато са изпълнени условията по 
член 16, параграф 2 както по отношение 
на това предприятие майка, така и на 
едно или повече дъщерни предприятия, 
които са институции.

2. Комисията и Съветът по 
преобразуване предприемат мярка за 
преобразуване по отношение на 
предприятие майка по член 2, буква б), 
когато са изпълнени условията по 
член 16, параграф 2 както по отношение 
на това предприятие майка, така и на 
едно или повече дъщерни предприятия, 
които са институции.

Or. en

Изменение 469
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Независимо от разпоредбите на 
параграф 2 и независимо, че 
предприятие майка може да не 
изпълнява условията по член 16, 
параграф 2, Комисията може да 
предприеме мярка за преобразуване по 
отношение на него, когато едно или 
повече негови дъщерни предприятия, 
които са институции, изпълняват 

заличава се



PE521.793v01-00 34/176 AM\1007249BG.doc

BG

посочените условия и мярка по 
отношение на него е наложителна за 
преобразуването на някое или повече 
от тях или на групата като цяло.

Or. en

Изменение 470
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Независимо от разпоредбите на 
параграф 2 и независимо, че 
предприятие майка може да не 
изпълнява условията по член 16, 
параграф 2, Комисията може да 
предприеме мярка за преобразуване по 
отношение на него, когато едно или 
повече негови дъщерни предприятия, 
които са институции, изпълняват 
посочените условия и мярка по 
отношение на него е наложителна за 
преобразуването на някое или повече 
от тях или на групата като цяло.

заличава се

Or. en

Изменение 471
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Независимо от разпоредбите на 
параграф 2 и независимо, че 
предприятие майка може да не 
изпълнява условията по член 16, 
параграф 2, Комисията може да 

3. Независимо от разпоредбите на 
параграф 2 и независимо, че 
предприятие майка може да не 
изпълнява условията по член 16, 
параграф 2, националните 
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предприеме мярка за преобразуване по 
отношение на него, когато едно или 
повече негови дъщерни предприятия, 
които са институции, изпълняват 
посочените условия и мярка по 
отношение на него е наложителна за 
преобразуването на някое или повече от 
тях или на групата като цяло.

компетентни органи могат да 
предприемат мярка за преобразуване 
по отношение на него, когато едно или 
повече негови дъщерни предприятия, 
които са институции, изпълняват 
посочените условия и мярка по 
отношение на него е наложителна за 
преобразуването на някое или повече от 
тях или на групата като цяло.

Or. en

Изменение 472
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Независимо от разпоредбите на 
параграф 2 и независимо, че 
предприятие майка може да не 
изпълнява условията по член 16, 
параграф 2, Комисията може да 
предприеме мярка за преобразуване по 
отношение на него, когато едно или 
повече негови дъщерни предприятия, 
които са институции, изпълняват 
посочените условия и мярка по 
отношение на него е наложителна за 
преобразуването на някое или повече от 
тях или на групата като цяло.

3. Независимо от разпоредбите на 
параграф 2 и независимо, че 
предприятие майка може да не 
изпълнява условията по член 16, 
параграф 2, Комисията и Съветът по 
преобразуване могат да предприемат
мярка за преобразуване по отношение 
на него, когато едно или повече негови 
дъщерни предприятия, които са 
институции, изпълняват посочените 
условия и мярка по отношение на него е 
наложителна за преобразуването на 
някое или повече от тях или на групата 
като цяло.

Or. en

Изменение 473
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При прилагането на инструмента за 
рекапитализиране чрез вътрешни 
източници и без да се засягат 
пасивите, изключени от обхвата му 
по силата на член 24, параграф 3, 
Комисията взима решение относно 
правомощията във връзка с 
обезценката и превръщането, а 
Съветът по преобразуване и
отговорните за преобразуването органи 
на участващите държави членки ги
упражняват по отношение на 
вземанията, следвайки обратен 
приоритетен ред на следния, 
приложим при обичайното 
производство по несъстоятелност:

Държавите членки гарантират, че
при прилагането на инструмента за 
рекапитализиране чрез вътрешни 
източници отговорните за 
преобразуването органи, при спазване 
на изискванията, определени в член 43 
от Директивата за създаване на 
рамка за възстановяване и оздравяване 
на кредитни институции и 
инвестиционни посредници 
(Директива за възстановяване и 
оздравяване на банките), упражняват 
правомощията си във връзка с 
обезценката и превръщането.

Or. de

Изменение 474
Буркард Балц

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При прилагането на инструмента за 
рекапитализиране чрез вътрешни 
източници в институция в процес на 
преобразуване и без да се засягат 
пасивите, изключени от обхвата му по 
силата на член 24, параграф 3, 
Комисията взима решение относно 
правомощията във връзка с 
обезценката и превръщането, а
Съветът по преобразуване и 
отговорните за преобразуването органи 
на участващите държави членки ги
упражняват по отношение на 
вземанията, следвайки обратен 
приоритетен ред на следния, 
приложим при обичайното 

При прилагането на инструмента за 
рекапитализиране чрез вътрешни 
източници в институция в процес на 
преобразуване и без да се засягат 
пасивите, изключени от обхвата му по 
силата на член 24, параграф 3, Съветът 
по преобразуване и отговорните за 
преобразуването органи на участващите 
държави членки упражняват 
правомощията си във връзка с 
обезценката и превръщането съгласно 
член 43 от Директива [ ] за създаване 
на рамка за възстановяване и 
оздравяване на кредитни институции 
и инвестиционни посредници:
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производство по несъстоятелност:

Or. en

Изменение 475
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При прилагането на инструмента за 
рекапитализиране чрез вътрешни 
източници в институция в процес на 
преобразуване и без да се засягат 
пасивите, изключени от обхвата му по 
силата на член 24, параграф 3, 
Комисията взима решение относно 
правомощията във връзка с 
обезценката и превръщането, а
Съветът по преобразуване и 
отговорните за преобразуването органи 
на участващите държави членки ги 
упражняват по отношение на 
вземанията, следвайки обратен 
приоритетен ред на следния, 
приложим при обичайното 
производство по несъстоятелност:

При прилагането на инструмента за 
рекапитализиране чрез вътрешни 
източници в институция в процес на 
преобразуване и без да се засягат 
пасивите, изключени от обхвата му по 
силата на член 24, параграф 3, Съветът 
по преобразуване и отговорните за 
преобразуването органи на участващите 
държави членки упражняват 
правомощията си във връзка с 
обезценката и превръщането по 
отношение на вземанията, следвайки 
предвиденото в Директивата за 
възстановяване и оздравяване на 
банките [ ].

Or. en

Обосновка

Приоритетният ред на вземанията е определен в Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките, така че възпроизвеждането на текста на Директивата за 
възстановяване и оздравяване на банките в този член е ненужно.

Изменение 476
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При прилагането на инструмента за 
рекапитализиране чрез вътрешни 
източници в институцията в процес на 
преобразуване и без да се засягат 
пасивите, изключени от обхвата му 
по силата на член 24, параграф 3, 
Комисията взима решение относно 
правомощията във връзка с 
обезценката и превръщането, а 
Съветът по преобразуване и 
отговорните за преобразуването органи 
на участващите държави членки ги 
упражняват по отношение на 
вземанията, следвайки обратен
приоритетен ред на следния, 
приложим при обичайното 
производство по несъстоятелност:

При прилагането на инструмента за 
рекапитализиране чрез вътрешни 
източници в институция в процес на 
преобразуване Съветът по 
преобразуване и отговорните за 
преобразуването органи на участващите 
държави членки ги упражняват по 
отношение на вземанията, следвайки 
реда, предвиден в Директивата за 
възстановяване и оздравяване на 
банките.

Or. en

Изменение 477
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При прилагането на инструмента за 
рекапитализиране чрез вътрешни 
източници в институция в процес на 
преобразуване и без да се засягат 
пасивите, изключени от обхвата му по 
силата на член 24, параграф 3, 
Комисията взима решение относно 
правомощията във връзка с обезценката 
и превръщането, а Съветът по 
преобразуване и отговорните за 
преобразуването органи на участващите 
държави членки ги упражняват по 
отношение на вземанията, следвайки 
обратен приоритетен ред на следния, 
приложим при обичайното 

При прилагането на инструмента за 
рекапитализиране чрез вътрешни 
източници в институция в процес на 
преобразуване и без да се засягат 
пасивите, изключени от обхвата му по 
силата на член 24, параграф 3, 
компетентните национални органи
вземат решение относно правомощията 
във връзка с обезценката и 
превръщането, а Съветът по 
преобразуване и отговорните за 
преобразуването органи на участващите 
държави членки ги упражняват 
съгласно член 43 от Директивата за 
възстановяване и оздравяване на 
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производство по несъстоятелност: банките.

Or. en

Изменение 478
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При прилагането на инструмента за 
рекапитализиране чрез вътрешни 
източници и без да се засягат пасивите, 
изключени от обхвата му по силата на 
член 24, параграф 3, Комисията взима
решение относно правомощията във 
връзка с обезценката и превръщането, а 
Съветът по преобразуване и 
отговорните за преобразуването органи 
на участващите държави членки ги 
упражняват по отношение на 
вземанията, следвайки обратен 
приоритетен ред на следния, приложим 
при обичайното производство по
несъстоятелност:

При прилагането на инструмента за 
рекапитализиране чрез вътрешни 
източници и без да се засягат пасивите, 
изключени от обхвата му по силата на 
член 24, параграф 3, Комисията и 
Съветът по преобразуване вземат
решение относно правомощията във 
връзка с обезценката и превръщането, а 
Съветът по преобразуване и 
отговорните за преобразуването органи 
на участващите държави членки ги 
упражняват по отношение на 
вземанията, следвайки обратен 
приоритетен ред на следния, приложим 
при обичайното производство по 
несъстоятелност:

Or. en

Изменение 479
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При прилагането на инструмента за 
рекапитализиране чрез вътрешни 
източници и без да се засягат пасивите, 
изключени от обхвата му по силата на 
член 24, параграф 3, Комисията взима 

При прилагането на инструмента за 
рекапитализиране чрез вътрешни 
източници и без да се засягат пасивите, 
изключени от обхвата му по силата на 
член 24, параграф 3, Комисията, въз 
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решение относно правомощията във 
връзка с обезценката и превръщането, а 
Съветът по преобразуване и 
отговорните за преобразуването органи 
на участващите държави членки ги 
упражняват по отношение на 
вземанията, следвайки обратен 
приоритетен ред на следния, приложим 
при обичайното производство по 
несъстоятелност:

основа на проекторешение, изготвено 
от Съвета по преобразуване, взима 
решение относно правомощията във 
връзка с обезценката и превръщането, а 
Съветът по преобразуване и 
отговорните за преобразуването органи 
на участващите държави членки ги 
упражняват по отношение на 
вземанията, следвайки обратен 
приоритетен ред на следния, приложим 
при обичайното производство по 
несъстоятелност:

Or. en

Изменение 480
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вземания по отношение на 
допустими депозити и произтичащи 
от схеми за гарантиране на 
депозитите;

заличава се

Or. en

Изменение 481
Буркард Балц

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вземания по отношение на 
допустими депозити и произтичащи 
от схеми за гарантиране на 
депозитите;

заличава се

Or. en
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Изменение 482
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вземания по отношение на 
допустими депозити и произтичащи 
от схеми за гарантиране на 
депозитите;

заличава се

Or. de

Изменение 483
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вземания по отношение на 
допустими депозити и произтичащи 
от схеми за гарантиране на 
депозитите;

заличава се

Or. en

Изменение 484
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вземания по отношение на 
допустими депозити и произтичащи 
от схеми за гарантиране на 
депозитите;

заличава се
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Or. en

Изменение 485
Нуну Мелу

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вземания по отношение на
допустими депозити и произтичащи 
от схеми за гарантиране на 
депозитите;

а) допустими депозити, различни от 
депозитите, изключени при 
условията на член 12, букви г) и га);

Or. pt

Изменение 486
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вземания по отношение на допустими 
депозити и произтичащи от схеми за 
гарантиране на депозитите;

a) вземания по отношение на допустими 
депозити;

Or. en

Обосновка

Схемите за гарантиране на депозитите не следва да се включват във финансирането 
на оздравителната мярка.

Изменение 487
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) необезпечени обикновени вземания; заличава се

Or. en

Изменение 488
Буркард Балц

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) необезпечени обикновени вземания; заличава се

Or. en

Изменение 489
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) необезпечени обикновени вземания; заличава се

Or. de

Изменение 490
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) необезпечени обикновени вземания; заличава се

Or. en
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Изменение 491
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) необезпечени обикновени вземания; заличава се

Or. en

Изменение 492
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подчинени вземания с изключение 
на тези по букви г) — е);

заличава се

Or. en

Изменение 493
Буркард Балц

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подчинени вземания с изключение 
на тези по букви г) — е);

заличава се

Or. en

Изменение 494
Вернер Ланген
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подчинени вземания с изключение 
на тези по букви г) — е);

заличава се

Or. de

Изменение 495
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подчинени вземания с изключение 
на тези по букви г) — е);

заличава се

Or. en

Изменение 496
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подчинени вземания с изключение 
на тези по букви г) — е);

заличава се

Or. en

Изменение 497
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) вземания от висшия ръководен и 
директорски персонал;

заличава се

Or. en

Изменение 498
Буркард Балц

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) вземания от висшия ръководен и 
директорски персонал;

заличава се

Or. en

Изменение 499
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) вземания от висшия ръководен и 
директорски персонал;

заличава се

Or. de

Изменение 500
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) вземания от висшия ръководен и 
директорски персонал;

заличава се

Or. en

Изменение 501
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) вземания от висшия ръководен и 
директорски персонал;

заличава се

Or. en

Изменение 502
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вземания във връзка с 
инструментите на допълнителния 
капитал от първи ред и на капитала 
от втори ред;

заличава се

Or. en

Изменение 503
Буркард Балц

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вземания във връзка с 
инструментите на допълнителния 
капитал от първи ред и на капитала 
от втори ред;

заличава се

Or. en

Изменение 504
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вземания във връзка с 
инструментите на допълнителния 
капитал от първи ред и на капитала 
от втори ред;

заличава се

Or. de

Изменение 505
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вземания във връзка с 
инструментите на допълнителния 
капитал от първи ред и на капитала 
от втори ред;

заличава се

Or. en

Изменение 506
Волф Клинц, Оле Шмид
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вземания във връзка с 
инструментите на допълнителния 
капитал от първи ред и на капитала 
от втори ред;

заличава се

Or. en

Изменение 507
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) вземания във връзка с 
инструментите на базовия собствен 
капитал от първи ред;

заличава се

Or. en

Изменение 508
Буркард Балц

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) вземания във връзка с 
инструментите на базовия собствен 
капитал от първи ред;

заличава се

Or. en
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Изменение 509
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вземания във връзка с 
инструментите на базовия собствен 
капитал от първи ред; започвайки от 
буква е) и завършвайки с буква а).

заличава се

Or. de

Изменение 510
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) вземания във връзка с 
инструментите на базовия собствен 
капитал от първи ред;

заличава се

Or. en

Изменение 511
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) вземания във връзка с 
инструментите на базовия собствен 
капитал от първи ред;

заличава се

Or. en
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Изменение 512
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

започвайки от буква е) и завършвайки 
с буква а).

заличава се

Or. en

Изменение 513
Буркард Балц

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

започвайки от буква е) и завършвайки 
с буква а).

заличава се

Or. en

Изменение 514
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

започвайки от буква е) и завършвайки 
с буква а).

заличава се

Or. en

Изменение 515
Волф Клинц, Оле Шмид
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

започвайки от буква е) и завършвайки 
с буква а).

заличава се

Or. en

Изменение 516
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато ЕЦБ или отговорен за 
преобразуването национален орган
сметне, че субект по член 2 изпълнява 
условията по параграф 2, букви а) и б), 
те незабавно представят оценката си на 
Комисията и Съвета по преобразуване.

1. Когато компетентен орган, 
включително ЕЦБ, сметне, че субект по 
член 2 изпълнява условията по 
параграф 2, букви а) и б), те незабавно 
представят оценката си на Комисията и 
Съвета по преобразуване.

Представянето на оценката, 
посочено в предходната алинея, може 
да се извърши вследствие на искане за 
оценка, изпратено от Съвета по 
преобразуване или от отговорен за 
преобразуването национален орган, 
ако някой от тях прецени, че има 
причина да се счита, че дадена 
институция е в 
неплатежоспособност или е 
вероятно да изпадне в 
неплатежоспособност.
Представянето на оценката, 
посочено в предходната алинея се 
извършва след консултация със 
Съвета по преобразуване или с 
отговорния за преобразуването 
национален орган.

Or. en
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Изменение 517
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато ЕЦБ или отговорен за 
преобразуването национален орган 
сметне, че субект по член 2 изпълнява 
условията по параграф 2, букви а) и б), 
те незабавно представят оценката си
на Комисията и Съвета по 
преобразуване.

1. Когато ЕЦБ реши по собствена 
инициатива или чрез нотификация 
от отговорен за преобразуването 
национален орган, че субект по член 2 
изпълнява условията по параграф 2, 
букви а) и б), тя незабавно уведомява
за това решение Комисията и Съвета 
по преобразуване.

Or. en

Изменение 518
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато ЕЦБ или отговорен за 
преобразуването национален орган
сметне, че субект по член 2 изпълнява 
условията по параграф 2, букви а) и б), 
те незабавно представят оценката си 
на Комисията и Съвета по 
преобразуване.

1. Когато ЕЦБ сметне, че субект по 
член 2 изпълнява условията по 
параграф 2, букви а) и б), тя незабавно 
представя оценката си на Съвета по 
преобразуване.

Or. en

Изменение 519
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато ЕЦБ или отговорен за 
преобразуването национален орган
сметне, че субект по член 2 изпълнява 
условията по параграф 2, букви а) и б), 
те незабавно представят оценката си 
на Комисията и Съвета по 
преобразуване.

1. Когато ЕЦБ сметне, че субект по 
член 2 изпълнява условията по 
параграф 2, букви а) и б), тя незабавно 
представя оценката си на Комисията и 
Съвета по преобразуване.

Or. en

Изменение 520
Мариане Тайсен

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато ЕЦБ или отговорен за 
преобразуването национален орган 
сметне, че субект по член 2 изпълнява 
условията по параграф 2, букви а) и б), 
те незабавно представят оценката си на 
Комисията и Съвета по преобразуване.

1. Когато ЕЦБ или компетентен
национален орган съгласно 
определеното в [член 2, параграф 20 
от Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките] сметне, че 
субект по член 2 изпълнява условията 
по параграф 2, букви а) и б), те 
незабавно представят оценката си на 
Комисията и Съвета по преобразуване.

Or. nl

Изменение 521
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато ЕЦБ или отговорен за 
преобразуването национален орган 

1. Когато ЕЦБ или отговорен за 
преобразуването национален орган, след 
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сметне, че субект по член 2 изпълнява 
условията по параграф 2, букви а) и б), 
те незабавно представят оценката си на 
Комисията и Съвета по преобразуване.

като е поискал становище от ЕЦБ,
сметне, че субект по член 2 изпълнява 
условията по параграф 2, букви а) и б), 
те незабавно представят оценката си на 
Комисията и Съвета по преобразуване.

Or. en

Изменение 522
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато ЕЦБ или отговорен за 
преобразуването национален орган 
сметне, че субект по член 2 изпълнява 
условията по параграф 2, букви а) и б), 
те незабавно представят оценката си на 
Комисията и Съвета по преобразуване.

1. Когато ЕЦБ или отговорен за 
преобразуването национален орган, след 
консултация с ЕЦБ, сметне, че субект 
по член 2 изпълнява условията по 
параграф 2, букви а) и б), те незабавно 
представят оценката си на Комисията и 
Съвета по преобразуване.

Or. en

Изменение 523
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1а нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Съветът по преобразуване следва 
да изготви и да вземе всички свои 
решения, свързани с процедурата по 
преобразуване, на свое изпълнително 
заседание съгласно член 50.

Or. en
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Изменение 524
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При получаване на уведомлението 
по параграф 1 или по собствена 
инициатива Съветът по 
преобразуване преценява дали са 
изпълнени следните условия:

2. ЕЦБ преценява дали са изпълнени 
следните условия:

Or. en

Изменение 525
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При получаване на уведомлението по 
параграф 1 или по собствена 
инициатива Съветът по преобразуване 
преценява дали са изпълнени следните 
условия:

2. Съветът по преобразуване или 
Комисията може да отправи искане 
за оценка от отговорен за 
преобразуването национален орган 
или от ЕЦБ. При получаване на 
уведомлението по параграф 1 Съветът 
по преобразуване прави преценка, за да 
провери дали са изпълнени следните 
условия:

Or. en

Изменение 526
Елиза Ферейра, Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При получаване на уведомлението по 
параграф 1 или по собствена 
инициатива Съветът по преобразуване
преценява дали са изпълнени следните 
условия:

2. При получаване на уведомлението по 
параграф 1, на свое изпълнително 
заседание Съветът по преобразуване
преценява дали са изпълнени следните 
условия:

Or. en

Изменение 527
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) субектът изпада или е вероятно да 
изпадне в неплатежоспособност;

a) субектът изпада или е вероятно да 
изпадне в неплатежоспособност, по-
специално поради липса на собствен 
капитал или ликвидност;

Or. en

Изменение 528
Петер Симон, Удо Булман

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предвид моментната обстановка и 
други важни обстоятелства няма 
разумни очаквания евентуално 
предприето по отношение на субекта 
алтернативно действие от страна на 
частния сектор или надзорните органи 
(мерки за ранна намеса, обезценка или 
превръщане на капиталови инструменти 
в съответствие с член 14) да 
предотврати в разумен срок изпадането 

б) предвид моментната обстановка и 
други важни обстоятелства няма 
разумни очаквания евентуално 
предприето по отношение на субекта 
алтернативно действие от страна на 
частния сектор, включително мерки на 
схеми за гарантиране на депозити 
или схеми, предназначени за защита 
на кредитни институции, или от 
страна на надзорните органи (мерки за 
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му в неплатежоспособност; ранна намеса, обезценка или 
превръщане на капиталови инструменти 
в съответствие с член 14) да 
предотврати в разумен срок изпадането 
му в неплатежоспособност, освен чрез 
мярка за преобразуване на 
институцията от отговорните за 
преобразуването органи;

Or. de

Изменение 529
Отмар Карас

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предвид моментната обстановка и 
други важни обстоятелства няма 
разумни очаквания евентуално 
предприето по отношение на субекта 
алтернативно действие от страна на 
частния сектор или надзорните органи 
(мерки за ранна намеса, обезценка или 
превръщане на капиталови инструменти 
в съответствие с член 14) да 
предотврати в разумен срок изпадането 
му в неплатежоспособност;

б) предвид моментната обстановка и 
други важни обстоятелства няма 
разумни очаквания евентуално 
предприето по отношение на субекта 
алтернативно действие от страна на 
частния сектор (включително мерки 
от схеми за гарантиране на 
депозитите или институционална 
защитна схема) или на надзорните 
органи (мерки за ранна намеса, 
обезценка или превръщане на 
капиталови инструменти в съответствие 
с член 14) да предотврати в разумен 
срок изпадането му в 
неплатежоспособност;

Or. en

Обосновка

Ясната концепция за схеми за гарантиране на депозитите или институционална 
защитна схема като алтернативно действие на частния сектор е отражение на 
член 27, параграф 1, буква б) от версията на Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките, която беше гласувана в комисията по икономически и 
парични въпроси (ECON). Такива механизми на солидарност доказаха своята 
ефективност в някои държави членки и следователно трябва да се даде възможност 
да бъдат признати, преди да се предприемат действия по Единния механизъм за 
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преобразуване (ЕМП).

Изменение 530
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предвид моментната обстановка и 
други важни обстоятелства няма 
разумни очаквания евентуално 
предприето по отношение на субекта 
алтернативно действие от страна на 
частния сектор или надзорните органи 
(мерки за ранна намеса, обезценка или 
превръщане на капиталови инструменти 
в съответствие с член 14) да 
предотврати в разумен срок изпадането 
му в неплатежоспособност;

б) предвид моментната обстановка и 
други важни обстоятелства няма 
разумни очаквания евентуално 
предприето по отношение на субекта 
алтернативно действие от страна на 
частния сектор (включително мерки 
от схеми за гарантиране на 
депозитите или институционална 
защитна схема) или на надзорните 
органи (мерки за ранна намеса, 
обезценка или превръщане на 
капиталови инструменти в съответствие 
с член 14) да предотврати в разумен 
срок изпадането му в 
неплатежоспособност;

Or. en

Изменение 531
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предвид моментната обстановка и 
други важни обстоятелства няма 
разумни очаквания евентуално 
предприето по отношение на субекта 
алтернативно действие от страна на 
частния сектор или надзорните органи 
(мерки за ранна намеса, обезценка или 
превръщане на капиталови инструменти 

б) предвид моментната обстановка и 
други важни обстоятелства няма 
разумни очаквания, че дадена 
институционална схема за защита 
или евентуално предприето по 
отношение на субекта алтернативно 
действие от страна на частния сектор 
или надзорните органи (мерки за ранна 
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в съответствие с член 14) да 
предотврати в разумен срок изпадането 
му в неплатежоспособност;

намеса, обезценка или превръщане на 
капиталови инструменти в съответствие 
с член 14) да предотврати в разумен 
срок изпадането му в 
неплатежоспособност;

Or. en

Изменение 532
Мариане Тайсен

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато Съветът по преобразуване 
извърши подобна оценка по собствена 
инициатива, изпълнението на 
условията по параграф 2, букви а) и б) 
по отношение на субекта по член 2 се 
оценява след консултации и в тясно 
сътрудничество с ЕЦБ или с 
компетентния национален орган.

Or. nl

Изменение 533
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. [...] заличава се

Or. en

Обосновка

Урежда се в Директивата за възстановяване и оздравяване на банките.
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Изменение 534
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – алинея 1 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) необходима е извънредна финансова 
подкрепа от държавната власт, освен 
когато, с цел справяне със сериозни 
сътресения в икономиката на държава 
членка и запазване на финансовата 
стабилност, тази извънредна финансова 
подкрепа приема една от следните 
форми:

г) необходима е финансова подкрепа от 
държавната власт, освен когато, с цел 
справяне със сериозни сътресения в 
икономиката на държава членка и 
запазване на финансовата стабилност, 
тази извънредна финансова подкрепа 
приема една от следните форми:

Or. en

Изменение 535
Петер Симон

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – алинея 1 – буква г) – точка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) вливане на собствени средства или 
закупуване на капиталови 
инструменти на цени и при условия, 
които не предоставят предимство на 
субекта, когато нито 
обстоятелствата по параграф 2, 
букви а), б) и в), нито 
обстоятелствата по член 14 са 
изпълнени в момента на отпускането 
на подкрепата от държавната власт.

заличава се

Or. de

Изменение 536
Маркус Фербер
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на параграф 2, буква в) 
дадена мярка за преобразуване се 
разглежда като действие в обществен 
интерес, ако е необходима за 
постигането по подходящ начин на една 
или повече от посочените в член 12 
цели на преобразуването и ако 
ликвидацията на субекта чрез обичайно 
производство по несъстоятелност не би 
постигнала тези цели в същата степен.

4. За целите на параграф 2, буква в) 
дадена мярка за преобразуване се 
разглежда като действие в обществен 
интерес, ако е необходима за 
постигането по подходящ начин на една 
или повече от посочените в член 12 
цели на преобразуването и ако 
ликвидацията на субекта чрез обичайно 
производство по несъстоятелност не би 
постигнала тези цели в същата степен. 
Следователно оздравителните 
инструменти следва да се използват 
само за системно значими 
институции, когато е необходимо да 
се преследва целта за обща финансова 
стабилност.

Or. en

Изменение 537
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако са изпълнени всички условия по 
параграф 2 Съветът по преобразуване 
препоръчва на Комисията да открие 
процедура за преобразуване по 
отношение на субекта. Препоръката 
съдържа като минимално изискване 
следните елементи:

заличава се

а) препоръка за откриване на 
процедура за преобразуване по 
отношение на субекта;
б) рамката за посочените в член 19, 
параграф 3 инструменти за 
преобразуване;
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в) рамката за използването на Фонда 
в подкрепа на мярката за 
преобразуване в съответствие с 
член 71.

Or. en

Изменение 538
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако са изпълнени всички условия по 
параграф 2 Съветът по преобразуване 
препоръчва на Комисията да открие 
процедура за преобразуване по 
отношение на субекта. Препоръката 
съдържа като минимално изискване 
следните елементи:

5. Ако са изпълнени всички условия по 
параграф 2, Съветът по преобразуване 
следва да открие процедура за 
преобразуване по отношение на субекта. 
Съветът по преобразуване установява
като минимално изискване следните 
елементи:

Or. en

Изменение 539
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако са изпълнени всички условия по 
параграф 2 Съветът по преобразуване 
препоръчва на Комисията да открие
процедура за преобразуване по 
отношение на субекта. Препоръката 
съдържа като минимално изискване 
следните елементи:

5. Ако са изпълнени всички условия по 
параграф 2, Съветът по преобразуване 
препоръчва на компетентните 
национални органи да открият
процедура за преобразуване по 
отношение на субекта. Препоръката 
съдържа като минимално изискване 
следните елементи:

Or. en
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Изменение 540
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако са изпълнени всички условия по 
параграф 2 Съветът по преобразуване 
препоръчва на Комисията да открие 
процедура за преобразуване по 
отношение на субекта. Препоръката
съдържа като минимално изискване 
следните елементи:

5. Ако са изпълнени всички условия по 
параграф 2, Съветът по преобразуване 
предлага на Комисията 
проекторешение да открие процедура 
за преобразуване по отношение на 
субекта. Проекторешението съдържа 
като минимално изискване следните 
елементи:

Or. en

Изменение 541
Мариане Тайсен

Предложение за регламент
Член 16– параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако са изпълнени всички условия по 
параграф 2 Съветът по преобразуване 
препоръчва на Комисията да открие 
процедура за преобразуване по 
отношение на субекта. Препоръката 
съдържа като минимално изискване 
следните елементи:

5. Когато прецени, че са изпълнени 
всички условия по параграф 2, Съветът 
по преобразуване препоръчва на 
Комисията да открие процедура за 
преобразуване по отношение на субекта. 
Препоръката съдържа като минимално 
изискване следните елементи:

Or. nl

Изменение 542
Томас Хендел

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако са изпълнени всички условия по 
параграф 2 Съветът по преобразуване 
препоръчва на Комисията да открие 
процедура за преобразуване по 
отношение на субекта. Препоръката 
съдържа като минимално изискване 
следните елементи:

5. Ако е изпълнено едно от условията
по параграф 2, Съветът по 
преобразуване препоръчва на 
Комисията да открие процедура за 
преобразуване по отношение на субекта. 
Препоръката съдържа като минимално 
изискване следните елементи: 

Or. en

Обосновка

Мерките по преобразуването следва да са възможно най-бързи и прости.

Изменение 543
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) препоръка за откриване на 
процедура за преобразуване по 
отношение на субекта;

заличава се

Or. en

Изменение 544
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) рамката за използването на Фонда 
в подкрепа на мярката за 
преобразуване в съответствие с 
член 71.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Използването на Фонда не би попаднало в обхвата на мандата за най-ниска 
стойност.

Изменение 545
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата при някои случаи 
Комисията по собствена инициатива 
или като отчита съобщението по 
параграф 1 или препоръката на 
Съвета по преобразуване по 
параграф 5, ако има такива, решава 
дали да открие процедура за 
преобразуване на субекта, каква да 
бъде приложената по отношение на 
него рамка на инструментите за 
преобразуване, както и как да бъде 
използван Фондът в подкрепа на 
мярката за преобразуване. Комисията 
може по собствена инициатива да 
реши да открие процедура за 
преобразуване на даден субект, ако са 
изпълнени условията по параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 546
Данута Мария Хюбнер, Вики Форд

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата при някои случаи 
Комисията по собствена инициатива 
или като отчита съобщението по 
параграф 1 или препоръката на 
Съвета по преобразуване по 
параграф 5, ако има такива, решава 
дали да открие процедура за 
преобразуване на субекта, каква да 
бъде приложената по отношение на 
него рамка на инструментите за 
преобразуване, както и как да бъде 
използван Фондът в подкрепа на 
мярката за преобразуване. Комисията 
може по собствена инициатива да 
реши да открие процедура за 
преобразуване на даден субект, ако са 
изпълнени условията по параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е ясно до какво води неотложният характер на обстоятелствата, при които 
Комисията да предприеме такава мярка, нито е ясно дали е удачно да се дава такова 
правомощие на Комисията.

Изменение 547
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата при някои случаи 
Комисията по собствена инициатива 
или като отчита съобщението по 
параграф 1 или препоръката на 
Съвета по преобразуване по 
параграф 5, ако има такива, решава 
дали да открие процедура за 

заличава се
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преобразуване на субекта, каква да 
бъде приложената по отношение на 
него рамка на инструментите за 
преобразуване, както и как да бъде 
използван Фондът в подкрепа на 
мярката за преобразуване. Комисията 
може по собствена инициатива да 
реши да открие процедура за 
преобразуване на даден субект, ако са 
изпълнени условията по параграф 2.

(Това изменение се прилага в целия 
текст.)

Or. de

Изменение 548
Буркард Балц

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата при някои случаи 
Комисията по собствена инициатива 
или като отчита съобщението по 
параграф 1 или препоръката на 
Съвета по преобразуване по 
параграф 5, ако има такива, решава 
дали да открие процедура за 
преобразуване на субекта, каква да 
бъде приложената по отношение на 
него рамка на инструментите за 
преобразуване, както и как да бъде 
използван Фондът в подкрепа на 
мярката за преобразуване. Комисията 
може по собствена инициатива да 
реши да открие процедура за 
преобразуване на даден субект, ако са 
изпълнени условията по параграф 2.

заличава се

(Това изменение важи за целия текст.)

Or. en
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Обосновка

Комисията не следва да има някаква водеща роля в процедурата по преобразуване и не 
следва да взема каквито и да било решения, свързани с преобразуването на дадена 
кредитна институция. Следователно Комисията не следва да решава дали да се 
открие процедура за преобразуване, тъй като това е извън нейната компетентност.

Изменение 549
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата. при някои случаи 
Комисията по собствена инициатива 
или като отчита съобщението по 
параграф 1 или препоръката на Съвета 
по преобразуване по параграф 5, ако 
има такива, решава дали да открие 
процедура за преобразуване на субекта,
каква да бъде приложената по 
отношение на него рамка на 
инструментите за преобразуване, както 
и как да бъде използван Фондът в 
подкрепа на мярката за преобразуване. 
Комисията може по собствена 
инициатива да реши да открие 
процедура за преобразуване на даден 
субект, ако са изпълнени условията по 
параграф 2.

6. Ако са изпълнени условията, 
установени в параграф 2, и предвид 
неотложния характер на 
обстоятелствата при някои случаи, ЕЦБ
по собствена инициатива или като 
отчита препоръката на Съвета по 
преобразуване, ако има такава, решава 
дали да открие процедура за 
преобразуване на субекта. Съветът по 
преобразуване взема решение каква да 
бъде приложената по отношение на него 
рамка на инструментите за 
преобразуване, както и как да бъде 
използван Фондът в подкрепа на 
мярката за преобразуване.

Or. en

Обосновка

Съгласно позицията на комисията по икономически и парични въпроси относно 
Директивата за възстановяване и оздравяване на банките той трябва да е 
компетентният орган (като ЕЦБ в рамките на ЕНМ), който да задейства 
процедурата по преобразуване.

Изменение 550
Корин Вортман-Кол
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата при някои случаи
Комисията по собствена инициатива
или като отчита съобщението по 
параграф 1 или препоръката на 
Съвета по преобразуване по 
параграф 5, ако има такива, решава 
дали да открие процедура за 
преобразуване на субекта, каква да 
бъде приложената по отношение на него
рамка на инструментите за 
преобразуване, както и как да бъде 
използван Фондът в подкрепа на 
мярката за преобразуване. Комисията 
може по собствена инициатива да 
реши да открие процедура за 
преобразуване на даден субект, ако са 
изпълнени условията по параграф 2.

6. При получаване на 
проекторешението от Съвета за 
преобразуване, Комисията решава да 
приеме проекторешението и каква да 
бъде приложената по отношение на 
съответния субект рамка на 
инструментите за преобразуване, както 
и, при целесъобразност, как да бъде 
използван Фондът в подкрепа на 
мярката за преобразуване. Комисията 
може да поиска Съветът по 
преобразуване да преразгледа своето 
проекторешение.

Or. en

Изменение 551
Мариане Тайсен

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата при някои случаи 
Комисията по собствена инициатива 
или като отчита съобщението по 
параграф 1 или препоръката на 
Съвета по преобразуване по 
параграф 5, ако има такива, решава 
дали да открие процедура за 
преобразуване на субекта, каква да бъде 
приложената по отношение на него 
рамка на инструментите за 

6. Въз основа на препоръката на 
Съвета по преобразуване по
параграф 5 и, където е приложимо,
като отчита съобщението по параграф 1,
Комисията установява дали са 
изпълнени условията по параграф 2, 
буква в) и на тази основа решава дали 
да открие процедура за преобразуване 
на субекта. Комисията участва в 
оценката на условията по параграф 2, 
букви а) и б), извършвана от Съвета 
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преобразуване, както и как да бъде 
използван Фондът в подкрепа на 
мярката за преобразуване. Комисията 
може по собствена инициатива да 
реши да открие процедура за 
преобразуване на даден субект, ако са 
изпълнени условията по параграф 2.

по преобразуване и, където е 
приложимо, от ЕЦБ или 
компетентния национален орган по 
параграф 1. Въз основа на 
препоръката на Съвета по 
преобразуване по параграф 5 
Комисията взима решение относно
рамката от инструментите за 
преобразуване, която да бъде 
прилагана по отношение на 
съответния субект, както и рамката 
за използването на Фонда в подкрепа 
на мярката за преобразуване. 
Ако Комисията възнамерява да 
отхвърли препоръката на Съвета по 
преобразуване или да я приеме в 
изменена форма, тя връща 
препоръката на Съвета, като посочва 
причините за отхвърлянето или 
съответно за предложените 
изменения. Комисията може да 
определи срок на Съвета по 
преобразуване да измени своята 
първоначална препоръка с оглед на 
предложените от Комисията 
изменения и отново да я предостави 
на Комисията. 
Ако след изтичането на определения 
от Комисията срок Съветът по 
преобразуване не е предоставил 
изменената препоръка или е 
предоставил изменена препоръка, 
която не съответства на 
предложените от Комисията 
изменения, Комисията може да вземе 
своето решение съгласно първата 
част на параграф 6 със съответните 
изменения по нейна преценка или да 
отхвърли препоръката. Освен в 
надлежно обосновани спешни случаи, 
Съветът по преобразуване разполага с 
най-малко пет работни дни да вземе 
под внимание предложените от 
Комисията изменения. 
При получаването на съобщението по 
параграф 1 Комисията може да 
определи срок на Съвета по 
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преобразуване за предоставянето на 
препоръка по параграф 5. Ако 
Съветът не предостави препоръка в 
този срок, Комисията може да вземе 
решение по собствена инициатива 
съгласно първата част на параграф 6.

Or. nl

Изменение 552
Жан-Пол Гозес

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата при някои случаи
Комисията по собствена инициатива 
или като отчита съобщението по 
параграф 1 или препоръката на 
Съвета по преобразуване по 
параграф 5, ако има такива, решава 
дали да открие процедура за 
преобразуване на субекта, каква да бъде 
приложената по отношение на него 
рамка на инструментите за 
преобразуване, както и как да бъде 
използван Фондът в подкрепа на 
мярката за преобразуване. Комисията 
може по собствена инициатива да 
реши да открие процедура за 
преобразуване на даден субект, ако са 
изпълнени условията по параграф 2.

6. Комисията, съгласно препоръката, 
представена от Съвета за 
преобразуване по параграф 5 от 
настоящия член, решава дали да 
открие процедура за преобразуване на 
субекта, каква да бъде приложената по 
отношение на него рамка на 
инструментите за преобразуване, както 
и как да бъде използван Фондът в 
подкрепа на мярката за преобразуване. 
Когато Комисията възнамерява да не 
одобри препоръката, представена от 
Съвета за преобразуване, или да я 
приеме с изменения, тя следва да 
изпрати обратно препоръката на 
Съвета по преобразуване, обяснявайки 
защо не възнамерява да я приеме или, 
в зависимост от случая, да обясни 
причините за предвидените 
изменения и допълнения. Комисията 
може да определи срок, за който 
Съветът по преобразуване може да 
измени и допълни своята 
първоначална препоръка на базата на 
предложените от Комисията 
изменения и допълнения и отново да я 
представи на Комисията. Освен в 
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надлежно обосновани спешни случаи, 
Съветът по преобразуване разполага с 
най-малко пет работни дни да вземе 
под внимание предложените от 
Комисията изменения и допълнения.

Or. en

Изменение 553
Робер Гьобелс

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата при някои случаи
Комисията по собствена инициатива 
или като отчита съобщението по 
параграф 1 или препоръката на 
Съвета по преобразуване по 
параграф 5, ако има такива, решава 
дали да открие процедура за 
преобразуване на субекта, каква да бъде 
приложената по отношение на него 
рамка на инструментите за 
преобразуване, както и как да бъде 
използван Фондът в подкрепа на 
мярката за преобразуване. Комисията 
може по собствена инициатива да 
реши да открие процедура за 
преобразуване на даден субект, ако са 
изпълнени условията по параграф 2.

6. Комисията, съгласно препоръката 
от Съвета за преобразуване по 
параграф 5 и след консултации с ЕЦБ 
и компетентните национални органи, 
решава дали да открие процедура за 
преобразуване на субекта, каква да бъде 
приложената по отношение на него 
рамка на инструментите за 
преобразуване, както и как да бъде 
използван Фондът в подкрепа на 
мярката за преобразуване.

Or. en

Изменение 554
Томас Хендел

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата при някои случаи 
Комисията по собствена инициатива 
или като отчита съобщението по 
параграф 1 или препоръката на 
Съвета по преобразуване по 
параграф 5, ако има такива, решава 
дали да открие процедура за 
преобразуване на субекта, каква да бъде 
приложената по отношение на него 
рамка на инструментите за 
преобразуване, както и как да бъде 
използван Фондът в подкрепа на 
мярката за преобразуване. Комисията 
може по собствена инициатива да реши 
да открие процедура за преобразуване 
на даден субект, ако са изпълнени 
условията по параграф 2.

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата при някои случаи,
Комисията решава дали да открие 
процедура за преобразуване на субекта, 
каква да бъде приложената по 
отношение на него рамка на 
инструментите за преобразуване, както 
и как да бъде използван Фондът в 
подкрепа на мярката за преобразуване. 
Комисията може по собствена 
инициатива да реши да открие 
процедура за преобразуване на даден 
субект, ако са изпълнени условията по 
параграф 2.

Or. en

Изменение 555
Славомир Нитрас

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата при някои случаи 
Комисията по собствена инициатива 
или като отчита съобщението по 
параграф 1 или препоръката на Съвета 
по преобразуване по параграф 5, ако 
има такива, решава дали да открие 
процедура за преобразуване на субекта, 
каква да бъде приложената по 
отношение на него рамка на 
инструментите за преобразуване, 
както и как да бъде използван Фондът 
в подкрепа на мярката за 
преобразуване. Комисията може по 

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата при някои случаи,
Комисията, като отчита съобщението по 
параграф 1 или препоръката на Съвета 
по преобразуване по параграф 5, решава 
дали да открие процедура за 
преобразуване на субекта.
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собствена инициатива да реши да 
открие процедура за преобразуване на 
даден субект, ако са изпълнени 
условията по параграф 2.

Or. en

Обосновка

Не е целесъобразно на Комисията да се предоставят правомощия да инициира сама 
процедура по преобразуване, без препоръка от Съвета по преобразуване, тъй като 
Съветът по преобразуване ще бъде органът с експертен опит, отговарящ за 
съставянето на планове за преобразуване и участващ в текущия надзор на банковия 
сектор. Предоставянето на правомощия на Комисията е особено противоречиво в 
случая, предвиден в член 16 параграф 7, тъй като процедурите по ликвидация на даден 
субект съгласно националното законодателство в областта на несъстоятелността 
задействат пряко схема за гарантиране на депозитите (в нейната разплащателна 
функция) и впоследствие може да засегне фискалните отговорности на държава 
членка, в която се намира даденият субект.

Изменение 556
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата при някои случаи 
Комисията по собствена инициатива 
или като отчита съобщението по 
параграф 1 или препоръката на Съвета 
по преобразуване по параграф 5, ако 
има такива, решава дали да открие 
процедура за преобразуване на субекта, 
каква да бъде приложената по 
отношение на него рамка на 
инструментите за преобразуване, както 
и как да бъде използван Фондът в 
подкрепа на мярката за преобразуване. 
Комисията може по собствена 
инициатива да реши да открие 
процедура за преобразуване на даден 
субект, ако са изпълнени условията по 
параграф 2..

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата при някои случаи,
Комисията по собствена инициатива 
или като отчита съобщението по 
параграф 1 или препоръката на Съвета 
по преобразуване по параграф 5, ако 
има такива, решава дали да открие 
процедура за преобразуване на субекта, 
каква да бъде приложената по 
отношение на него рамка на
инструментите за преобразуване, както 
и как да бъде използван Фондът в 
подкрепа на мярката за преобразуване. 
Когато Комисията възнамерява да не 
одобри препоръката, представена от 
Съвета за преобразуване, или да я 
приеме с изменения, тя следва да 
изпрати обратно препоръката на 
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Съвета по преобразуване, обяснявайки 
защо не възнамерява да я приеме или, 
в зависимост от случая, да обясни 
причините за предвидените 
изменения и допълнения. Комисията 
може да определи срок, за който 
Съветът по преобразуване може да 
измени и допълни своята 
първоначална препоръка на базата на 
предложените от Комисията 
изменения и допълнения и отново да я 
представи на Комисията. Ако след 
изтичане на определения от 
Комисията срок Съветът по 
преобразуване не е представил 
изменената и допълнена препоръка 
или е представил изменена и 
допълнена препоръка, която не е 
формулирана по начин, който да 
съответства на предложените от 
Комисията изменения и допълнения, 
съгласно горния параграф Комисията 
може да приеме свое решение, 
съдържащо измененията и 
допълненията, които счита за 
релевантни, или да отхвърли 
препоръката.

Or. en

Изменение 557
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата. при някои случаи 
Комисията по собствена инициатива 
или като отчита съобщението по 
параграф 1 или препоръката на Съвета 
по преобразуване по параграф 5, ако 
има такива, решава дали да открие
процедура за преобразуване на субекта, 

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата при някои случаи,
компетентните национални органи
по собствена инициатива или като 
отчитат съобщението по параграф 1 
или препоръката на Съвета по 
преобразуване по параграф 5, ако има 
такива, решават дали да открият
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каква да бъде приложената по 
отношение на него рамка на 
инструментите за преобразуване, както 
и как да бъде използван Фондът в 
подкрепа на мярката за преобразуване. 
Комисията може по собствена 
инициатива да реши да открие
процедура за преобразуване на даден 
субект, ако са изпълнени условията по 
параграф 2.

процедура за преобразуване на субекта, 
каква да бъде приложената по 
отношение на него рамка на 
инструментите за преобразуване, както 
и как да бъде използван Фондът в 
подкрепа на мярката за преобразуване. 
Компетентните национални органи
могат по собствена инициатива да 
решат да открият процедура за 
преобразуване на даден субект, ако са 
изпълнени условията по параграф 2.

Or. en

Изменение 558
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата. при някои случаи 
Комисията по собствена инициатива 
или като отчита съобщението по 
параграф 1 или препоръката на Съвета 
по преобразуване по параграф 5, ако 
има такива, решава дали да открие 
процедура за преобразуване на субекта, 
каква да бъде приложената по 
отношение на него рамка на 
инструментите за преобразуване, както 
и как да бъде използван Фондът в 
подкрепа на мярката за преобразуване. 
Комисията може по собствена 
инициатива да реши да открие 
процедура за преобразуване на даден 
субект, ако са изпълнени условията по 
параграф 2.

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата при някои случаи,
Комисията, по собствена инициатива 
или като отчита съобщението по 
параграф 1 или препоръката на Съвета 
по преобразуване по параграф 5, ако 
има такива, решава дали да открие 
процедура за преобразуване на субекта, 
каква да бъде приложената по 
отношение на него рамка на 
инструментите за преобразуване, както 
и как да бъде използван Фондът в 
подкрепа на мярката за преобразуване. 
Комисията може по собствена 
инициатива да реши да открие 
процедура за преобразуване на даден 
субект, ако са изпълнени условията по 
параграф 2. Освен в надлежно 
обосновани спешни случаи, Съветът 
по преобразуване разполага с най-
малко пет работни дни да вземе под 
внимание предложените от 
Комисията изменения.
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Or. en

Изменение 559
Робер Гьобелс

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията отправя решението си до 
Съвета по преобразуване. Ако 
Комисията реши да не открива 
процедура за преобразуване на даден 
субект, тъй като условията по 
параграф 2 не са изпълнени, 
съответният субект се ликвидира 
съгласно националното право в областта 
на несъстоятелността.

7. Комисията отправя решението си до 
Съвета по преобразуване. Когато след 
консултация с ЕЦБ и 
компетентните национални органи 
Комисията възнамерява да вземе 
решение да не открива процедура за 
преобразуване на даден субект, тъй като 
условието по параграф 2, буква в) не е
изпълнено, тя следва да се консултира 
с отговорния за преобразуването 
национален орган на участващата 
държава членка, в която е установен 
субектът. В случаите, в които 
отговорният за преобразуването 
национален орган счете, че 
проекторешението на Комисията и 
евентуалната последваща ликвидация 
съгласно националното 
законодателство ще имат 
съществено негативно влияние върху 
националната стабилност, 
икономиката или социалната 
система, той следва надлежно да 
съобщи на Комисията своите 
възражения, като обясни в детайли 
щетите, които може да причини 
даденото решение. Отговорният за 
преобразуването национален орган 
следва да предложи алтернативни 
решения. Комисията следва да обърне 
надлежно внимание на аргументите и 
алтернативните решения, 
представени от отговорния за 
преобразуването национален орган. 
Ако Комисията определи в обосновано 
решение, че не следва да се открива 



AM\1007249BG.doc 79/176 PE521.793v01-00

BG

процедура за преобразуване на даден 
субект, съответният субект се 
ликвидира съгласно националното 
право в областта на несъстоятелността.

Or. en

Обосновка

Всяко решение на Комисията, особено по собствена инициатива, да обяви, че дадена 
банка е в ликвидация, има икономически и социални последици (например ниво на 
заетост, въздействие върху по-широката общественост, ефектите на верижна 
реакция върху МСП) в дадена държава членка. Такова решение има влияние и върху 
националната схема за гарантиране на депозитите и съответно върху публичните 
финанси (в светлината на имплицитната държавна гаранция, предвидена в 
Директивата за схемите за гарантиране на депозитите). Следователно такова 
решение не може да бъде оставено на собствената инициатива на Комисията, а 
трябва да се взема в тясно сътрудничество със засегнатите държави членки.

Изменение 560
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията отправя решението си
до Съвета по преобразуване. Ако 
Комисията реши да не открива 
процедура за преобразуване на даден 
субект, тъй като условията по 
параграф 2 не са изпълнени, 
съответният субект се ликвидира 
съгласно националното право в областта 
на несъстоятелността.

7. Решението на EЦБ и Съвета по 
преобразуване се отправя до 
отговорните за преобразуването 
национални органи. Ако ЕЦБ реши да 
не открива процедура за преобразуване 
на даден субект, тъй като условията по 
параграф 2, буква в) не са изпълнени, 
съответният субект се ликвидира 
съгласно националното право в областта 
на несъстоятелността.

Or. en

Изменение 561
Шарън Боулс
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията отправя решението си 
до Съвета по преобразуване. Ако 
Комисията реши да не открива 
процедура за преобразуване на даден 
субект, тъй като условията по 
параграф 2 не са изпълнени, 
съответният субект се ликвидира 
съгласно националното право в областта 
на несъстоятелността.

7. Ако Съветът по преобразуване реши 
да не открива процедура за 
преобразуване на даден субект, тъй като 
условието по параграф 2, буква в) не е
изпълнено, съответният субект се 
ликвидира съгласно националното 
право в областта на несъстоятелността.

Or. en

Изменение 562
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията отправя решението си
до Съвета по преобразуване. Ако 
Комисията реши да не открива 
процедура за преобразуване на даден 
субект, тъй като условията по 
параграф 2 не са изпълнени, 
съответният субект се ликвидира 
съгласно националното право в областта 
на несъстоятелността.

7. Решението на компетентните 
национални органи се отправя до 
Съвета по преобразуване. Ако 
Комисията реши да не открива 
процедура за преобразуване на даден 
субект, тъй като условието по 
параграф 2, буква в) не е изпълнено, 
съответният субект се ликвидира 
съгласно националното право в областта 
на несъстоятелността.

Or. en

Изменение 563
Петер Симон

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията отправя решението си до 
Съвета по преобразуване. Ако 
Комисията реши да не открива 
процедура за преобразуване на даден 
субект, тъй като условията по 
параграф 2 не са изпълнени, 
съответният субект се ликвидира 
съгласно националното право в областта 
на несъстоятелността.

7. Комисията отправя решението си до 
Съвета по преобразуване. Ако 
Комисията реши да не открива 
процедура за преобразуване на даден 
субект, тъй като условието по 
параграф 2, буква в) не е изпълнено, 
съответният субект се ликвидира в 
рамките на мерки на националните 
схеми за преобразуване или схеми за 
гарантиране на депозити или
съгласно националното право в областта 
на несъстоятелността.

Or. de

Изменение 564
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Когато Съветът по преобразуване 
прецени, че мярката по преобразуване 
изисква подкрепа от Фонда в 
съответствие с член 71, той следва 
да изпрати на Съвета 
проекторешението, посочено в 
параграф 5. В допълнение към 
елементите, посочени в параграф 5, 
този проект трябва да включва 
рамката на използване на Фонда в 
подкрепа на мярката по 
преобразуване.

Or. en

Изменение 565
Сари Есаях
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Съветът решава, съгласно 
препоръката, представена от Съвета 
за преобразуване по параграф 8 от 
настоящия член, дали да открие 
процедура за преобразуване на субекта 
и каква да бъде приложената по 
отношение на него рамка на 
инструментите за преобразуване. 
Когато Съветът възнамерява да не 
одобри препоръката, представена от 
Съвета за преобразуване, или да я 
приеме с изменения, той следва да 
изпрати обратно препоръката на 
Съвета по преобразуване, обяснявайки 
защо не възнамерява да я приеме или, 
в зависимост от случая, да обясни 
причините за предвидените 
изменения. Съветът може да 
определи срок, за който Съветът по 
преобразуване може да измени своята 
първоначална препоръка на базата на 
предложените от Съвета изменения 
и отново да я представи на Съвета. 
Ако след изтичане на определения от 
Съвета срок Съветът по 
преобразуване не е представил 
изменената препоръка или е 
представил изменена препоръка, 
която не е формулирана по начин, 
който да съответства на 
предложените от Съвета изменения, 
Съветът може да приеме своето
решение по предходния параграф, с 
измененията, които счита за важни, 
или да отхвърли препоръката. 
Съветът действа с квалифицирано 
мнозинство, без да взема предвид 
гласовете на членовете на Съвета, 
които не са участващи държави 
членки.

Or. en
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Изменение 566
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. В определената от решението на 
Комисията рамка Съветът по 
преобразуване взима решение относно 
процедурата за преобразуване по 
член 20, като контролира 
предприемането на необходимата мярка 
за преобразуване в тази връзка от страна 
на съответните отговорни за 
преобразуването национални органи. 
Решението и указанията на Съвета по 
преобразуване се изпращат на 
съответните отговорни за 
преобразуването национални органи, 
които в съответствие с член 26 
предприемат всички необходими мерки 
за изпълнението му, упражнявайки 
правомощията, предвидени в 
Директива […], и по-специално в 
членове 56—64 от нея. При наличието 
на държавна помощ Съветът по 
преобразуване може да вземе решение 
едва след решение на Комисията във 
връзка с нея.

8. В определената от решението на 
Комисията рамка Съветът по 
преобразуване взима решение относно 
процедурата за преобразуване по 
член 20, като контролира 
предприемането на необходимата мярка 
за преобразуване в тази връзка от страна 
на съответните отговорни за 
преобразуването национални органи. 
Решението и указанията на Съвета по 
преобразуване се изпращат на 
съответните отговорни за 
преобразуването национални органи, 
които в съответствие с член 26 
предприемат всички необходими мерки 
за изпълнението му, упражнявайки 
правомощията, предвидени в 
Директива […], и по-специално в 
членове 56—64 от нея. При наличието 
на държавна помощ Съветът по 
преобразуване взема решение едва след 
решение на Комисията във връзка с нея.

Or. en

Изменение 567
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. В определената от решението на 
Комисията рамка Съветът по 

8. Съветът по преобразуване взима 
решение относно процедурата за 
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преобразуване взима решение относно 
процедурата за преобразуване по 
член 20, като контролира 
предприемането на необходимата мярка 
за преобразуване в тази връзка от страна 
на съответните отговорни за 
преобразуването национални органи. 
Решението и указанията на Съвета по 
преобразуване се изпращат на 
съответните отговорни за 
преобразуването национални органи, 
които в съответствие с член 26 
предприемат всички необходими мерки 
за изпълнението му, упражнявайки 
правомощията, предвидени в 
Директива […], и по-специално в 
членове 56—64 от нея. При наличието 
на държавна помощ Съветът по 
преобразуване може да вземе решение 
едва след решение на Комисията във 
връзка с нея.

преобразуване по член 20, като 
контролира предприемането на 
необходимата мярка за преобразуване в 
тази връзка от страна на съответните 
отговорни за преобразуването 
национални органи. Решението и 
указанията на Съвета по преобразуване 
се изпращат на съответните отговорни 
за преобразуването национални органи, 
които в съответствие с член 26 
предприемат всички необходими мерки 
за изпълнението му, упражнявайки 
правомощията, предвидени в 
Директива […], и по-специално в 
членове 56—64 от нея. При наличието 
на държавна помощ Съветът по 
преобразуване може да вземе решение 
едва след решение на Комисията във 
връзка с нея.

Or. en

Изменение 568
Славомир Нитрас

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. В определената от решението на 
Комисията рамка Съветът по 
преобразуване взима решение относно 
процедурата за преобразуване по 
член 20, като контролира 
предприемането на необходимата мярка 
за преобразуване в тази връзка от страна 
на съответните отговорни за 
преобразуването национални органи. 
Решението и указанията на Съвета по 
преобразуване се изпращат на 
съответните отговорни за 
преобразуването национални органи, 
които в съответствие с член 26 

8. Съветът по преобразуване взима 
решение относно процедурата за 
преобразуване по член 20, като 
контролира предприемането на 
необходимата мярка за преобразуване в 
тази връзка от страна на съответните 
отговорни за преобразуването 
национални органи. Решението и 
указанията на Съвета по преобразуване 
се изпращат на съответните отговорни 
за преобразуването национални органи, 
които в съответствие с член 26 
предприемат всички необходими мерки 
за изпълнението му, упражнявайки 
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предприемат всички необходими мерки 
за изпълнението му, упражнявайки 
правомощията, предвидени в 
Директива […], и по-специално в 
членове 56—64 от нея. При наличието 
на държавна помощ Съветът по 
преобразуване може да вземе решение 
едва след решение на Комисията във 
връзка с нея.

правомощията, предвидени в 
Директива […], и по-специално в 
членове 56—64 от нея. При наличието 
на държавна помощ Съветът по 
преобразуване може да вземе решение 
едва след решение на Комисията във 
връзка с нея.

Or. en

Изменение 569
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. В определената от решението на 
Комисията рамка Съветът по 
преобразуване взима решение относно 
процедурата за преобразуване по 
член 20, като контролира 
предприемането на необходимата мярка 
за преобразуване в тази връзка от страна 
на съответните отговорни за 
преобразуването национални органи. 
Решението и указанията на Съвета по 
преобразуване се изпращат на 
съответните отговорни за 
преобразуването национални органи, 
които в съответствие с член 26 
предприемат всички необходими мерки 
за изпълнението му, упражнявайки 
правомощията, предвидени в 
Директива […], и по-специално в 
членове 56—64 от нея. При наличието 
на държавна помощ Съветът по 
преобразуване може да вземе решение 
едва след решение на Комисията във 
връзка с нея.

8. В определената от решението на 
компетентните национални органи
рамка Съветът по преобразуване взима 
решение относно процедурата за 
преобразуване по член 20, като 
контролира предприемането на 
необходимата мярка за преобразуване в 
тази връзка от страна на съответните 
отговорни за преобразуването 
национални органи. Решението и 
указанията на Съвета по преобразуване 
се изпращат на съответните отговорни 
за преобразуването национални органи, 
които в съответствие с член 26 
предприемат всички необходими мерки 
за изпълнението му, упражнявайки 
правомощията, предвидени в 
Директива […], и по-специално в 
членове 56—64 от нея. При наличието 
на държавна помощ Съветът по 
преобразуване може да вземе решение 
едва след решение на Комисията във 
връзка с нея.

Or. en
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Изменение 570
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. В определената от решението на 
Комисията рамка Съветът по 
преобразуване взима решение относно 
процедурата за преобразуване по 
член 20, като контролира 
предприемането на необходимата мярка 
за преобразуване в тази връзка от страна 
на съответните отговорни за 
преобразуването национални органи. 
Решението и указанията на Съвета по 
преобразуване се изпращат на 
съответните отговорни за 
преобразуването национални органи, 
които в съответствие с член 26 
предприемат всички необходими мерки 
за изпълнението му, упражнявайки 
правомощията, предвидени в 
Директива […], и по-специално в 
членове 56—64 от нея. При наличието 
на държавна помощ Съветът по 
преобразуване може да вземе решение 
едва след решение на Комисията във 
връзка с нея.

8. В определената от решението на 
Комисията или Съвета рамка Съветът 
по преобразуване взима решение 
относно процедурата за преобразуване 
по член 20, като контролира 
предприемането на необходимата мярка 
за преобразуване в тази връзка от страна 
на съответните отговорни за 
преобразуването национални органи. 
Решението и указанията на Съвета по 
преобразуване се изпращат на 
съответните отговорни за 
преобразуването национални органи, 
които в съответствие с член 
предприемат всички необходими мерки 
за изпълнението му, упражнявайки 
правомощията, предвидени в 
Директива […], и по-специално в 
членове 56—64 от нея. При наличието 
на държавна помощ Съветът по 
преобразуване може да вземе решение 
едва след решение на Комисията във 
връзка с нея.

Or. en

Изменение 571
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. В определената от решението на 
Комисията рамка Съветът по 

8. В определената от решението на ЕЦБ
рамка Съветът по преобразуване взима 



AM\1007249BG.doc 87/176 PE521.793v01-00

BG

преобразуване взима решение относно 
процедурата за преобразуване по 
член 20, като контролира 
предприемането на необходимата мярка 
за преобразуване в тази връзка от страна 
на съответните отговорни за 
преобразуването национални органи. 
Решението и указанията на Съвета по 
преобразуване се изпращат на 
съответните отговорни за 
преобразуването национални органи, 
които в съответствие с член 26 
предприемат всички необходими мерки 
за изпълнението му, упражнявайки 
правомощията, предвидени в 
Директива […], и по-специално в 
членове 56—64 от нея. При наличието 
на държавна помощ Съветът по 
преобразуване може да вземе решение 
едва след решение на Комисията във 
връзка с нея.

решение относно процедурата за 
преобразуване по член 20, като 
контролира предприемането на 
необходимата мярка за преобразуване в 
тази връзка от страна на съответните 
отговорни за преобразуването 
национални органи. Решението и 
указанията на Съвета по преобразуване 
се изпращат на съответните отговорни 
за преобразуването национални органи, 
които в съответствие с член 26 
предприемат всички необходими мерки 
за изпълнението му, упражнявайки 
правомощията, предвидени в Директива 
[…], и по-специално в членове 56—64 
от нея. При наличието на държавна 
помощ Съветът по преобразуване може 
да вземе решение едва след решение на 
Комисията във връзка с нея.

Or. en

Обосновка

Съгласно позицията на комисията по икономически и парични въпроси относно 
Директивата за възстановяване и оздравяване на банките той трябва да е 
компетентният орган (като ЕЦБ в рамките на ЕНМ), който да задейства 
процедурата по преобразуване.

Изменение 572
Елиза Ферейра, Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. В определената от решението на 
Комисията рамка Съветът по 
преобразуване взима решение относно 
процедурата за преобразуване по 
член 20, като контролира 
предприемането на необходимата мярка 
за преобразуване в тази връзка от страна 

8. В определената от решението на 
Комисията рамка, на свое 
изпълнително заседание Съветът по 
преобразуване взима решение относно 
процедурата за преобразуване по 
член 20, като контролира 
предприемането на необходимата мярка 
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на съответните отговорни за 
преобразуването национални органи. 
Решението и указанията на Съвета по 
преобразуване се изпращат на 
съответните отговорни за 
преобразуването национални органи, 
които в съответствие с член 26 
предприемат всички необходими мерки 
за изпълнението му, упражнявайки 
правомощията, предвидени в Директива 
[…], и по-специално в членове 56—64 
от нея. При наличието на държавна 
помощ Съветът по преобразуване 
може да вземе решение едва след 
решение на Комисията във връзка с 
нея.

за преобразуване в тази връзка от страна 
на съответните отговорни за 
преобразуването национални органи. 
Решението и указанията на Съвета по 
преобразуване се изпращат на 
съответните отговорни за 
преобразуването национални органи, 
които в съответствие с член 26 
предприемат всички необходими мерки 
за изпълнението му, упражнявайки 
правомощията, предвидени в
Директива […], и по-специално в 
членове 56—64 от нея.

Or. en

Изменение 573
Славомир Нитрас

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а При преобразуване на кредитна 
институция без системно значение, 
отговорният за преобразуването 
национален орган, под чиято 
юрисдикция работи тази 
институция, съставя проект на 
схема за преобразуване, която 
подлежи на одобрение от Съвета по 
преобразуване. Когато на свое 
изпълнително заседание Съветът по 
преобразуване отхвърли схемата, 
схемата се отнася до пленарното 
заседание.

Or. en
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Изменение 574
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. При получаване на съобщението по 
параграфи 1 или по собствена 
инициатива, ако прецени, че дадена 
предвидена мярка за преобразуване 
може да представлява държавна 
помощ по член 107, параграф 1 от 
ДФЕС, Съветът по преобразуване 
приканва участващата или 
заинтересованата държава членка 
незабавно, в съответствие с член 108, 
параграф 3 от ДФЕС, да уведоми 
Комисията за нея.

заличава се

Or. en

Изменение 575
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. При получаване на съобщението по 
параграфи 1 или по собствена 
инициатива, ако прецени, че дадена 
предвидена мярка за преобразуване 
може да представлява държавна помощ 
по член 107, параграф 1 от ДФЕС, 
Съветът по преобразуване приканва 
участващата или заинтересованата 
държава членка незабавно, в 
съответствие с член 108, параграф 3 от 
ДФЕС, да уведоми Комисията за нея.

9. Ако Съветът по преобразуване 
прецени, че схемата за преобразуване 
включва дадена предвидена мярка за 
преобразуване, която може да 
представлява държавна помощ по 
член 107, параграф 1 от ДФЕС, Съветът 
по преобразуване приканва участващата 
или заинтересованата държава членка 
незабавно, в съответствие с член 108, 
параграф 3 от ДФЕС, да уведоми 
Комисията за нея.

Or. en



PE521.793v01-00 90/176 AM\1007249BG.doc

BG

Изменение 576
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Доколкото предложената от 
Съвета по преобразуване мярка за 
преобразуване предполага използване 
на Фонда и не предвижда
предоставянето на държавна помощ 
по член 107, параграф 1 от ДФЕС, 
Комисията прилага по аналогия и 
критериите за приложимостта на 
член 107 от ДФЕС.

заличава се

Or. en

Изменение 577
Елиза Ферейра, Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Доколкото предложената от Съвета 
по преобразуване мярка за 
преобразуване предполага използване 
на Фонда и не предвижда 
предоставянето на държавна помощ по 
член 107, параграф 1 от ДФЕС, 
Комисията прилага по аналогия и 
критериите за приложимостта на 
член 107 от ДФЕС.

10. Доколкото предложената от Съвета 
по преобразуване на негово
изпълнително заседание мярка за 
преобразуване предполага използване 
на Фонда и не предвижда 
предоставянето на държавна помощ по 
член 107, параграф 1 от ДФЕС, 
Комисията прилага по аналогия и 
критериите за приложимостта на 
член 107 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 578
Волф Клинц, Оле Шмид
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Комисията има право да поиска 
от Съвета по преобразуване всяка 
информация, която сметне, че й е 
необходима за изпълнението на 
своите задачи в съответствие с 
настоящия регламент и, където е 
приложимо — член 107 от ДФЕС. В
съответствие с глава 5 от 
настоящия дял Съветът по 
преобразуване има право да получи от 
всяко лице информацията, която 
сметне, че му е необходима за 
подготвянето и взимането на 
решение за дадена мярка за 
преобразуване, включително 
актуализиране и допълнение на 
посочените в плановете за 
преобразуване сведения.

заличава се

Or. en

Изменение 579
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Комисията има право да поиска от 
Съвета по преобразуване всяка 
информация, която сметне, че й е 
необходима за изпълнението на своите
задачи в съответствие с настоящия 
регламент и, където е приложимо —
член 107 от ДФЕС. В съответствие с 
глава 5 от настоящия дял Съветът по 
преобразуване има право да получи от 
всяко лице информацията, която сметне, 
че му е необходима за подготвянето и 
взимането на решение за дадена мярка 

11. Комисията и Съветът имат право 
да получат от Съвета по преобразуване 
всяка информация, която сметнат, че 
им е необходима за изпълнението на
техните задачи в съответствие с 
настоящия регламент и, където е 
приложимо — член 107 от ДФЕС. В 
съответствие с глава 5 от настоящия дял 
Съветът по преобразуване има право да 
получи от всяко лице информацията, 
която сметне, че му е необходима за 
подготвянето и взимането на решение за 
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за преобразуване, включително 
актуализиране и допълнение на 
посочените в плановете за 
преобразуване сведения.

дадена мярка за преобразуване, 
включително актуализиране и 
допълнение на посочените в плановете 
за преобразуване сведения.

Or. en

Изменение 580
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Комисията има право да поиска от 
Съвета по преобразуване всяка 
информация, която сметне, че й е 
необходима за изпълнението на своите 
задачи в съответствие с настоящия 
регламент и, където е приложимо —
член 107 от ДФЕС. В съответствие с 
глава 5 от настоящия дял Съветът по 
преобразуване има право да получи от 
всяко лице информацията, която сметне, 
че му е необходима за подготвянето и 
взимането на решение за дадена мярка 
за преобразуване, включително 
актуализиране и допълнение на 
посочените в плановете за 
преобразуване сведения.

11. Компетентните национални 
органи имат право да получат от 
Съвета по преобразуване всяка 
информация, която сметнат, че им е 
необходима за изпълнението на 
техните задачи в съответствие с 
настоящия регламент и, където е 
приложимо — член 107 от ДФЕС. В 
съответствие с глава 5 от настоящия дял 
Съветът по преобразуване има право да 
получи от всяко лице информацията, 
която сметне, че му е необходима за 
подготвянето и взимането на решение за 
дадена мярка за преобразуване, 
включително актуализиране и 
допълнение на посочените в плановете 
за преобразуване сведения.

Or. en

Изменение 581
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Спрямо субект в процес на заличава се
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преобразуване Съветът по 
преобразуване има право да препоръча 
на Комисията да измени рамката за 
инструментите за преобразуване и за 
използването на Фонда.

Or. en

Изменение 582
Славомир Нитрас

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Спрямо субект в процес на 
преобразуване Съветът по 
преобразуване има право да препоръча 
на Комисията да измени рамката за 
инструментите за преобразуване и за 
използването на Фонда.

заличава се

Or. en

Изменение 583
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Спрямо субект в процес на 
преобразуване Съветът по 
преобразуване има право да препоръча 
на Комисията да измени рамката за 
инструментите за преобразуване и за 
използването на Фонда.

12. Спрямо субект в процес на 
преобразуване Съветът по 
преобразуване има право да измени 
регулаторната рамка за инструменти 
за преобразуване, както е разрешено в 
Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките [ ], и — при 
спазване на същите критерии за 
държавна помощ, които се прилагат 
за отделната помощ на държавата
членка съгласно Директивата за 
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възстановяване и оздравяване на 
банките [ ] — за използването на 
Фонда.

Or. en

Изменение 584
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Спрямо субект в процес на 
преобразуване Съветът по 
преобразуване има право да препоръча 
на Комисията да измени рамката за 
инструментите за преобразуване и за 
използването на Фонда.

12. Спрямо субект в процес на 
преобразуване Съветът по 
преобразуване има право да препоръча 
на Комисията или Съвета да изменят
рамката за инструментите за 
преобразуване и за използването на 
Фонда.

Or. en

Изменение 585
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Спрямо субект в процес на 
преобразуване Съветът по 
преобразуване има право да препоръча 
на Комисията да измени рамката за 
инструментите за преобразуване и за 
използването на Фонда.

12. Спрямо субект в процес на 
преобразуване Съветът по 
преобразуване има право да препоръча 
на компетентните национални 
органи да изменят регулаторната рамка 
за инструменти за преобразуване и за 
използването на Фонда.

Or. en
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Изменение 586
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 16а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16a
Оценка на Комисията за 

приложението на пари от Фонда
1. С оглед да се запази условието за 
равнопоставеност, ако използването 
или потенциалното използване на 
Фонда не води до предоставяне на 
държавна помощ по силата на 
член 107, параграф 1 от ДФЕС, 
Комисията следва да третира 
използването или потенциалното 
използване на Фонда подобно на 
национален оздравителен фонд, 
създаден съгласно Дял VII на 
[Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките] 
(договорености за финансиране).
2. За целите на изпълнение на 
задълженията посочени в параграф 1, 
Комисията следва да прилага всички 
разпоредби по член 109 от ДФЕС,
както и процедури, съобщения, насоки 
и други съответни мерки, публикувани 
от Комисията във връзка с 
изпълнението на задачите ѝ по 
членове 107 и 108 от ДФЕС, които са 
в сила по времето, когато трябва да 
бъде направена оценката.
3. Доколкото Комисията счита, че е 
необходимо да се отклони от някой 
аспект на мярка от вида, посочен в 
параграф 2, Комисията уведомява
всички държави членки и предоставя 
подробно обяснение за решението си.

Or. en
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Изменение 587
Томас Хендел

Предложение за регламент
Член 16а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16a
Преобразуване на системни субекти с 

критичен размер
1. Чрез дерогация от член 16, даден 
субект или група субекти, посочени в 
член 2, се считат за вече 
нежизнеспособни, ако са достигнали
или е вероятно да достигнат размер и 
равнище на взаимообвързаност 
(критичен размер), който 
представлява заплаха за 
икономическата стабилност на една 
отделна държава членка или на 
Европейския съюз като цяло.
2. Европейският банков орган (ЕБО) се 
упълномощава да определи 
критериите за критичен размер на 
субектите. Той следва, наред с 
другото, да отчете следните 
фактори:
a) размер спрямо националния БВП и 
БВП на ЕС;
б) общата стойност на неговите 
активи;
б) задлъжнялост;
в) ниво на взаимообвързаност;
г) значимост на трансграничните 
дейности.
3. След като даден субект бъде 
идентифициран като достигнал 
критичния си размер, съответният 
компетентен орган следва да 
предложи на Съвета преобразуването 
на съответните субекти.
4. Съветът определя подходящите 
инструменти за преобразуване от 
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член 19 и подходяща времева рамка за 
преобразуване, като отчита 
възможните странични ефекти на 
своите действия. Той следва да 
работи в тясно сътрудничество с 
ЕССР.

Or. en

Изменение 588
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Урежда се в Директивата за възстановяване и оздравяване на банките.

Изменение 589
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да предприеме мярка за 
преобразуване или да упражни 
правомощието си за обезценка или 
превръщане на капиталови инструменти 
Съветът по преобразуване осигурява 
извършването на справедлива и 
реалистична оценка на стойността 
на активите и пасивите на субект по
член 2 от лице, несвързано нито с 
него, нито с публичен орган, 
включително Съвета по 

1. Преди да предприеме мярка за 
преобразуване или да упражни 
правомощието си за обезценка или 
превръщане на капиталови инструменти 
Съветът по преобразуване следва 
процедурите по член 30 на 
Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките [ ].
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преобразуване и отговорния за
преобразуването орган.

Or. en

Обосновка

Оценката на активите и пасивите е определена в Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките, така че възпроизвеждането на текста на Директивата за 
възстановяване и оздравяване на банките в този член е ненужно.

Изменение 590
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При спазване на разпоредбите на 
параграф 13 и ако са изпълнени всички 
изисквания на параграфи 3—14, 
оценката на стойността се приема 
за окончателна.

заличава се

Or. en

Изменение 591
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато не е възможно 
извършването на независимата 
оценка на стойността по параграф 1, 
Съветът по преобразуване може, в 
съответствие с параграф 9, да 
направи временна оценка на 
стойността на активите и пасивите 
на субекта по член 2.

заличава се



AM\1007249BG.doc 99/176 PE521.793v01-00

BG

Or. en

Изменение 592
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на оценката на стойността 
е да се прецени стойността на 
активите и пасивите на субекта по 
член 2, който е в 
неплатежоспособност или е 
вероятно да изпадне в 
неплатежоспособност.

заличава се

Or. en

Изменение 593
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Оценката на стойността има за 
цел:

заличава се

а) да обоснове определянето на това 
дали са изпълнени условията за 
преобразуване или тези за 
обезценяване или превръщане на 
капиталови инструменти;
б) ако са изпълнени условията за 
преобразуване — да обоснове 
взимането на решение за 
подходящата мярка за преобразуване, 
която да бъде взета по отношение на 
субекта по член 2;
в) когато се прилага правомощието за 
обезценяване или превръщане на 
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капиталови инструменти — да 
обоснове решението относно 
степента на обезсилване на акциите 
или другите дялови инструменти или 
на намаляване на дяловото участие, 
както и за степента на обезценяване 
или превръщане на съответните 
капиталови инструменти;
г) когато се прилага инструментът за 
рекапитализация чрез вътрешни 
източници — да обоснове решението 
относно степента на обезценяване 
или превръщане на допустимите 
пасиви;
д) когато се прилага инструментът 
за преходна институция или 
инструментът за обособяване на 
активите — да обоснове решението 
относно активите, правата, 
пасивите или акциите или другите 
дялови инструменти, които трябва 
да бъдат прехвърлени, както и 
решението относно размера на 
заплащането, което трябва да получи 
институцията в процес на 
преобразуване или, според случая, 
собствениците на акциите или 
другите дялови инструменти;
е) когато се прилага инструментът 
за продажба на стопанска дейност —
да бъде взета под внимание за 
решението относно активите, 
правата, задълженията или акциите 
или другите дялови инструменти, 
които трябва да бъдат прехвърлени, и 
да спомогне за формиране на 
мнението на Съвета по преобразуване 
за същността на търговските 
условия за целите на член 21, 
параграф 2, буква б);
ж) във всички случаи да гарантира, че 
загубите във връзка с активите на 
субекта по член 2 са напълно 
признати към момента на прилагане 
на инструментите за преобразуване 
или на упражняване на 
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правомощието за обезценка или 
превръщане на капиталови 
инструменти.

Or. en

Изменение 594
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато е приложимо, оценката на 
стойността се основава на разумни 
допускания, включително по 
отношение на процента на 
неизпълнение и размера на загубите. 
При оценката на стойността не се 
взима предвид предоставянето на 
евентуална бъдеща извънредна 
финансова подкрепа за субекта по 
член 2 от страна на държавната 
власт от момента, в който е 
предприета мярката за преобразуване 
или се упражнява правомощието за 
обезценка или превръщане на 
капиталови инструменти. Освен 
това при оценката се взима под 
внимание фактът, че ако се прилага 
инструмент за преобразуване:

заличава се

а) Съветът по преобразуване може да 
си възстанови от институцията в 
процес на преобразуване всички 
разумни и правомерно извършени 
разходи;
б) В съответствие с член 71 Фондът 
може да начислява лихви или такси 
във връзка с всички заеми или 
гаранции, предоставени на 
институцията в процес на 
преобразуване.

Or. en
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Изменение 595
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Оценката на стойността се 
допълва от следната информация, 
представена в счетоводните 
документи на субекта по член 2:

заличава се

а) актуализиран баланс и доклад за 
финансовото състояние на субекта 
по член 2;
б) анализ и прогнозна оценка за 
счетоводната стойност на 
активите;
в) списък на непогасените 
задължения, вписани в счетоводните 
документи на субекта по член 2, в 
който са посочени съответните 
кредити и приоритетът на 
вземанията по член 15;
г) списък на активите, които 
субектът по член 2 държи за сметка 
на трети страни, които имат право 
на собственост върху тях.

Or. en

Изменение 596
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Когато е целесъобразно, за да се 
обосноват решенията по параграф 5, 
букви д) и е), информацията по 

заличава се
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параграф 7, буква б) може да се 
допълни от анализ и прогнозна оценка 
за пазарната стойност на активите 
и пасивите на субекта по член 2.

Or. en

Изменение 597
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Оценката на стойността 
представя разделянето на 
кредиторите в класове според 
приоритета на вземанията по член 15 
и прогнозна оценка за третирането, 
което би получил всеки клас 
акционери и кредитори, ако субектът 
по член 2 се ликвидира чрез обичайно 
производство по несъстоятелност.

заличава се

Or. en

Изменение 598
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Ако поради спешността на 
обстоятелствата не е възможно да 
се спазят изискванията в параграфи 6 
и 8 или се прилага параграф 2, се 
извършва временна оценка на 
стойността. При временната оценка 
на стойността се съблюдават 
изискванията в параграф 4 и 
доколкото е практически възможно в 

заличава се
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зависимост от обстоятелствата —
изискванията в параграфи 1, 7 и 9.
Временната оценка на стойността 
по първа алинея съдържа буфер за 
допълнителни загуби с подходящата 
обосновка.

Or. en

Изменение 599
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Оценка на стойността, при която 
не са съблюдавани всички изисквания в 
настоящия член, се приема за 
временна, докато независимо лице не 
извърши оценка на стойността, при 
която всички те са напълно 
съблюдавани. Последващата 
окончателна оценка на стойността 
се извършва веднага щом е 
практически осъществимо.

заличава се

Последващата окончателна оценка на 
стойността има за цел:
а) да гарантира, че всички загуби на 
субекта по член 2 във връзка с активи 
са напълно признати в счетоводните 
му книги;
б) да обоснове, в съответствие с 
параграф 12, решението за 
намаляване на вземанията на 
кредиторите или за увеличаване на 
размера на заплащането.

Or. en
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Изменение 600
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Ако в последващата окончателна 
оценка на стойността нетните 
активи на субекта по член 2 са
оценени по-високо отколкото във 
временната оценка, Съветът по 
преобразуване може да изиска от 
отговорния за преобразуването 
национален орган:

заличава се

а) да упражни правомощието си за 
увеличаване на размера на вземанията 
на кредиторите, които са били 
обезценени при прилагането на 
инструмента за рекапитализация 
чрез вътрешни източници;
б) да даде указания на преходна 
институция или дружество за 
управление на активи да извърши 
допълнително заплащане, според 
случая, във връзка с активи, права и 
пасиви — в полза на субекта по член 2 
или във връзка с акции или дялови 
инструменти — в полза на 
собствениците на акции или други 
дялови инструменти.

Or. en

Изменение 601
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1, извършената в 

заличава се
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съответствие с параграфи 10 и 11 
временна оценка на стойността е 
валидно основание за Съвета по 
преобразуване да предприеме мярка за 
преобразуване или да упражни 
правомощието за обезценка или 
превръщане на капиталови 
инструменти.

Or. en

Изменение 602
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Оценката на стойността няма 
правна сила и не е процедурен етап в 
подготовката за препоръка на Съвета 
по преобразуване за прилагането на 
инструмент за преобразуване или за 
упражняването на правомощие във 
връзка с преобразуването.

заличава се

Or. en

Изменение 603
Славомир Нитрас

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Оценката на стойността няма 
правна сила и не е процедурен етап в 
подготовката за препоръка на Съвета 
по преобразуване за прилагането на 
инструмент за преобразуване или за 
упражняването на правомощие във 
връзка с преобразуването.

14. Оценката на стойността е 
неразделна част от решението за 
прилагане на оздравителен 
инструмент или за упражняване на 
оздравително правомощие или от 
решението за упражняване на 
правомощия за обезценяване или 
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преобразуване на капиталови 
инструменти. Оценката не подлежи 
на отделен съдебен контрол, а само на 
съдебен контрол заедно с решението в 
съответствие с член 78 от 
Директива [ ].

Or. en

Изменение 604
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. Оценката на стойността е в 
съответствие с делегирания акт, 
отнасящ се до обстоятелствата, 
които придават статус на 
независимост на лицето, до 
методиката за оценяване на 
стойността на активите и пасивите 
на субекта, както и до методиката за 
изчисляване и включване на буфер за 
допълнителни загуби във временната 
оценка, приета от Комисията в 
съответствие с член 30, параграф 7 
от Директива […].

заличава се

Or. en

Изменение 605
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

16. След предприемането на мярката за 
преобразуване, Съветът по 
преобразуване осигурява извършване на 

16. След предприемането на мярката за 
преобразуване, Съветът по 
преобразуване осигурява извършване на 
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оценка от независимо лице с цел да се 
прецени дали акционерите и 
кредиторите биха получили по-добро 
третиране, ако по отношение на 
институцията в процес на преобразуване 
е било започнато обичайно 
производство по несъстоятелност. Тази 
оценка се различава от оценката на 
стойността по параграфи 1—14.

оценка от независимо лице с цел да се 
прецени дали акционерите и 
кредиторите биха получили по-добро 
третиране, ако по отношение на 
институцията в процес на преобразуване 
е било започнато обичайно 
производство по несъстоятелност 
съгласно разпоредбите на член 66 от 
Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките.

Or. en

Изменение 606
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. С оценката по параграф 16 се 
определя:

заличава се

а) третирането, което акционерите 
и кредиторите биха получили, ако по 
отношение на субекта по член 2 в 
процес на преобразуване, във връзка с 
което са извършени частичното 
прехвърляне, обезценка или 
превръщане, е било започнато 
обичайно производство по 
несъстоятелност непосредствено 
преди да е предприето прехвърлянето, 
обезценката или превръщането;
б) действителното третиране, което 
са получили акционерите и 
кредиторите при преобразуването на 
субекта по член 2 в процес на 
преобразуване;
в) дали съществува разлика между 
третирането по буква а) и това по 
буква б).

Or. en
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Изменение 607
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

18. С оценката по параграф 16: заличава се
а) се допуска, че по отношение на 
субекта по член 2 в процес на 
преобразуване, във връзка с който са 
извършени частичното прехвърляне, 
обезценка или превръщане, е било 
започнато обичайно производство по 
несъстоятелност непосредствено 
преди предприемането на мярката за 
преобразуване;
б) се допуска, че не са извършени 
частично прехвърляне или 
прехвърляния на права, активи или 
задължения, нито обезценка или 
превръщане;
в) не се взима под внимание 
евентуалното предоставяне на 
извънредна подкрепа от държавната 
власт на субекта по член 2 в процес на 
преобразуване.

Or. en

Изменение 608
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕЦБ, компетентен орган или 
отговорен за преобразуването орган, 
посочен от държава членка в 
съответствие с член 51, параграф 1, 

1. Компетентните органи, 
включително ЕЦБ, уведомяват Съвета 
по преобразуване, когато преценят че по 
отношение на субект по член 2 или 
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букви ба) и бб) и член 54 от 
Директива […], уведомява Съвета по 
преобразуване, когато прецени, че по 
отношение на субект по член 2 или 
група със седалище в участваща 
държава членка са изпълнени следните 
условия:

група със седалище в участваща 
държава членка са изпълнени следните 
условия:

Or. en

Изменение 609
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) субектът или групата се нуждае
от извънредна финансова подкрепа от 
държавната власт, освен ако не е 
налице някое от обстоятелствата в 
член 16, параграф 3, буква г), 
подточка iii).

заличава се

Or. en

Изменение 610
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1а нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Информацията, посочена в 
предходната алинея, може да бъде 
получена вследствие на искане за 
оценка, изпратено от Съвета по 
преобразуване или от отговорен за 
преобразуването национален орган, 
ако някой от тях прецени, че има 
причина да се счита, че условията, 
посочени в предходната алинея, са 
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спазени по отношение на субект по 
член 2 или група със седалище в 
участваща държава членка.

Or. en

Изменение 611
Томас Хендел

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1, субект по 
член 2 или група се приемат за 
неспособни да извършват дейност, 
единствено ако са изпълнени следните 
две условия:

2. За целите на параграф 1, субект по 
член 2 или група се приемат за 
неспособни да извършват дейност, 
единствено ако е изпълнено едно от
следните условия:

Or. en

Обосновка

Това е с цел да се отстранят пречките за преобразуване.

Изменение 612
Петер Симон, Удо Булман

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предвид моментната обстановка и 
други важни обстоятелства няма 
разумни очаквания действие от страна 
на частния сектор или надзорните 
органи (включително мерки за ранна 
намеса), освен обезценката или 
превръщането на капиталови 
инструменти съвместно или не с мярка 
за преобразуване, да предотврати в 
разумен срок изпадането на субекта или 

б) предвид моментната обстановка и 
други важни обстоятелства няма 
разумни очаквания действие от страна 
на частния сектор, включително  мерки 
на схеми за гарантиране на депозити 
или схеми, предназначени за защита 
на кредитни институции, или от 
страна на надзорните органи 
(включително мерки за ранна намеса), 
освен обезценката или превръщането на 
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групата в неплатежоспособност. капиталови инструменти съвместно или 
не с мярка за преобразуване, да 
предотврати в разумен срок изпадането 
на субекта или групата в 
неплатежоспособност.

Or. de

Изменение 613
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на параграф 1, буква а) 
субектът се приема за 
неплатежоспособен или с вероятност за 
изпадане в неплатежоспособност, ако са 
налице едно или повече от 
обстоятелствата в член 16, параграф 3.

3. За целите на параграф 2, буква а) 
даден субект се приема за 
неплатежоспособен или с вероятност за 
изпадане в неплатежоспособност, ако са 
налице едно или повече от 
обстоятелствата в член 16, параграф 3.

Or. en

Изменение 614
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията, при получаване на 
препоръка от Съвета по 
преобразуване или по своя собствена 
инициатива, проверява дали условията 
по параграф 1 са изпълнени. 
Комисията определя дали 
правомощията във връзка с обезценката 
или превръщането на капиталови 
инструменти ще бъдат упражнени 
самостоятелно или съвместно с мярка за 
преобразуване по процедурата по 

5. Съветът по преобразуване 
проверява дали условията по параграф 1 
са изпълнени и, в съответствие с 
Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките [ ], определя 
дали правомощията във връзка с 
обезценката или превръщането на 
капиталови инструменти ще бъдат 
упражнени самостоятелно или 
съвместно с мярка за преобразуване по 
процедурата по член 16, параграфи 4—
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член 16, параграфи 4—7. 7.

Or. en

Изменение 615
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията, при получаване на 
препоръка от Съвета по преобразуване
или по своя собствена инициатива, 
проверява дали условията по параграф 1 
са изпълнени. Комисията определя 
дали правомощията във връзка с 
обезценката или превръщането на 
капиталови инструменти ще бъдат 
упражнени самостоятелно или 
съвместно с мярка за преобразуване по 
процедурата по член 16, параграфи 4—
7.

5. При получаване на препоръка от ЕЦБ
или по своя собствена инициатива, 
Съветът по преобразуване проверява 
дали условията по параграф 1 са 
изпълнени. Съветът по преобразуване 
определя дали правомощията във връзка 
с обезценката или превръщането на 
капиталови инструменти ще бъдат 
упражнени самостоятелно или 
съвместно с мярка за преобразуване по 
процедурата по член 16, параграфи 4—
7.

Or. en

Изменение 616
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията, при получаване на 
препоръка от Съвета по преобразуване 
или по своя собствена инициатива, 
проверява дали условията по параграф 1 
са изпълнени. Комисията определя дали 
правомощията във връзка с обезценката 
или превръщането на капиталови 
инструменти ще бъдат упражнени 
самостоятелно или съвместно с мярка за 

5. Комисията, при получаване на 
препоръка от Съвета по преобразуване, 
проверява дали условията по параграф 1 
са изпълнени. Комисията, при 
получаване на препоръката от 
Съвета по преобразуване, определя 
дали правомощията във връзка с 
обезценката или превръщането на 
капиталови инструменти ще бъдат 
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преобразуване по процедурата по 
член 16, параграфи 4—7.

упражнени самостоятелно или 
съвместно с мярка за преобразуване по 
процедурата по член 16, параграфи 4—
7.

Or. en

Изменение 617
Томас Хендел

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията, при получаване на 
препоръка от Съвета по преобразуване 
или по своя собствена инициатива, 
проверява дали условията по параграф 1 
са изпълнени. Комисията определя дали 
правомощията във връзка с обезценката 
или превръщането на капиталови 
инструменти ще бъдат упражнени 
самостоятелно или съвместно с мярка за 
преобразуване по процедурата по 
член 16, параграфи 4—7.

5. Комисията, при получаване на 
препоръка от Съвета по преобразуване, 
проверява дали условията по параграф 1 
са изпълнени. Комисията определя дали 
правомощията във връзка с обезценката 
или превръщането на капиталови 
инструменти ще бъдат упражнени 
самостоятелно или съвместно с мярка за 
преобразуване по процедурата по 
член 16, параграфи 4—7.

Or. en

Изменение 618
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията, при получаване на 
препоръка от Съвета по преобразуване
или по своя собствена инициатива, 
проверява дали условията по параграф 1 
са изпълнени. Комисията определя
дали правомощията във връзка с 
обезценката или превръщането на 

5. Компетентните национални 
органи, при получаване на препоръка от 
Съвета по преобразуване или по своя 
собствена инициатива, проверяват дали 
условията по параграф 1 са изпълнени. 
Компетентните национални органи 
определят дали правомощията във 
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капиталови инструменти ще бъдат 
упражнени самостоятелно или 
съвместно с мярка за преобразуване по 
процедурата по член 16, параграфи 4—
7.

връзка с обезценката или превръщането 
на капиталови инструменти ще бъдат 
упражнени самостоятелно или 
съвместно с мярка за преобразуване по 
процедурата по член 16, параграфи 4—
7.

Or. en

Изменение 619
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако Комисията прецени, че 
условията в параграф 1 са изпълнени, но 
не и тези за преобразуване в 
съответствие с член 16, параграф 2, 
Съветът по преобразуване, след 
решение на Комисията, инструктира 
отговорните за преобразуването 
национални органи да упражнят, в 
съответствие с членове 51 и 52 от 
Директива […], правомощията за 
обезценка или превръщане на 
капиталови инструменти.

6. Ако Съветът по преобразуване
прецени, че условията в параграф 1 са 
изпълнени, но не и тези за 
преобразуване в съответствие с член 16, 
параграф 2, Съветът по преобразуване 
инструктира отговорните за 
преобразуването национални органи да 
упражнят, в съответствие с членове 51 и 
52 от Директива [ ], правомощията за 
обезценка или превръщане на 
капиталови инструменти.

Or. en

Изменение 620
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако Комисията прецени, че 
условията в параграф 1 са изпълнени, но 
не и тези за преобразуване в 
съответствие с член 16, параграф 2, 

6. Ако Съветът по преобразуване
прецени, че условията в параграф 1 са 
изпълнени, но не и тези за 
преобразуване в съответствие с член 16, 
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Съветът по преобразуване, след 
решение на Комисията, инструктира 
отговорните за преобразуването 
национални органи да упражнят, в 
съответствие с членове 51 и 52 от 
Директива […], правомощията за 
обезценка или превръщане на 
капиталови инструменти.

параграф 2, Съветът по преобразуване 
инструктира отговорните за 
преобразуването национални органи да 
упражнят, в съответствие с членове 51 и 
52 от Директива […], правомощията за 
обезценка или превръщане на 
капиталови инструменти.

Or. en

Изменение 621
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако Комисията прецени, че 
условията в параграф 1 са изпълнени, но 
не и тези за преобразуване в 
съответствие с член 16, параграф 2, 
Съветът по преобразуване, след 
решение на Комисията, инструктира 
отговорните за преобразуването 
национални органи да упражнят, в 
съответствие с членове 51 и 52 от 
Директива […], правомощията за 
обезценка или превръщане на 
капиталови инструменти.

6. Ако компетентните национални 
органи преценят, че условията в 
параграф 1 са изпълнени, но не и тези за 
преобразуване в съответствие с член 16, 
параграф 2, Съветът по преобразуване, 
след решение на компетентните 
национални органи, инструктира 
отговорните за преобразуването 
национални органи да упражнят, в 
съответствие с членове 51 и 52 от 
Директива […], правомощията за 
обезценка или превръщане на 
капиталови инструменти.

Or. en

Изменение 622
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Съветът по преобразуване се уверява, 8. Съветът по преобразуване се уверява, 
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че отговорните за преобразуването 
национални органи упражняват 
правомощията за обезценка или 
превръщане по начин, който дава 
следните резултати:

че отговорните за преобразуването 
национални органи упражняват 
правомощията за обезценка или 
превръщане по начин, който спазва 
Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките [ ].

Or. en

Обосновка

Правомощията за обезценка и превръщане са определени в Директивата за 
възстановяване и оздравяване на банките, така че възпроизвеждането на текста на 
Директивата за възстановяване и оздравяване на банките в този член е ненужно.

Изменение 623
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 8 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) базовият собствен капитал от 
първи ред се намалява пръв съразмерно 
на загубите и в рамките на своя 
капацитет;

заличава се

Or. en

Изменение 624
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 8 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) главницата на съответния 
капиталов инструмент се обезценява, 
превръща се в инструмент на базовия 
собствен капитал от първи ред или и 
двете, доколкото е необходимо и 
възможно за този капиталов 

заличава се
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инструмент.

Or. en

Изменение 625
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Отговорните за преобразуването 
национални органи изпълняват 
указанията на Съвета по 
преобразуване и упражняват 
правомощията за обезценка или 
превръщане на капиталови 
инструменти в съответствие с 
член 26.

заличава се

Or. en

Изменение 626
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При съблюдаване на параграф 5
инструментите за преобразуване могат 
да бъдат приложени по отделно или 
заедно, с изключение на инструмента за 
обособяване на активите, който може да 
бъде приложен единствено съвместно с 
друг инструмент за преобразуване.

4. Инструментите за преобразуване 
могат да бъдат приложени поотделно
или заедно, с изключение на 
инструмента за обособяване на 
активите, който може да бъде приложен 
единствено съвместно с друг 
инструмент за преобразуване.

Or. en
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Изменение 627
Томас Хендел

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При съблюдаване на параграф 5 
инструментите за преобразуване могат 
да бъдат приложени по отделно или 
заедно, с изключение на инструмента 
за обособяване на активите, който 
може да бъде приложен единствено 
съвместно с друг инструмент за
преобразуване.

4. При съблюдаване на параграф 5 
инструментите за преобразуване могат 
да бъдат приложени поотделно или 
заедно.

Or. en

Изменение 628
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки гарантират, 
че инструментът за 
рекапитализация чрез вътрешни 
източници се прилага в съответствие 
с правната форма на съответната 
кредитна институция.

Or. en

Изменение 629
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. С оглед на изпълнението на 
възложените  му с настоящия 
регламент задачи, както и с цел 
равнопоставеност при прилагане на 
инструментите за преобразуване, 
Съветът по преобразуване, заедно с 
Комисията, следва да приеме 
ръководство за преобразуване, в което 
да изложи ясно и подробно насоки за 
ползване на инструментите за 
преобразуване, определени в 
Директива [ ].

Or. en

Изменение 630
Томас Хендел

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. По отношение на системни 
субекти с критичен размер, посочени 
в член 16а (нов), Съветът по 
преобразуване може да прилага 
поотделно или заедно 
инструментите за преобразуване по 
букви а)—в) от параграф 2.

Or. en

Изменение 631
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1



AM\1007249BG.doc 121/176 PE521.793v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приетата от Съвета по преобразуване по 
силата на член 16, параграф 8 процедура 
за преобразуване определя, в 
съответствие с решението на 
Комисията относно рамката за 
преобразуване, взето съгласно член 16, 
параграф 6, и където е приложимо по 
аналогия — в съответствие с всяко 
решение относно държавната помощ, 
подробностите във връзка с 
приложимите по отношение на 
институцията в процес на преобразуване 
инструменти за преобразуване, в които 
подробности се посочват поне мерките 
по член 21, параграф 2, член 22, 
параграф 2, член 23, параграф 2 и 
член 24, параграф 1; Съветът по 
преобразуване определя и конкретните 
средства, които могат да бъдат 
предоставени от Фонда, както и целите, 
за които да бъдат използвани.

Приетата от Съвета по преобразуване по 
силата на член 16, параграф 8 процедура 
за преобразуване определя рамката за 
преобразуване съгласно член 16, 
параграф 6 и е в съответствие с всяко 
решение относно държавната помощ, 
взето при спазване на същите правила 
като тези, приложими за
националните държавни  помощи на
държавите членки съгласно
Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките [ ]. Съветът 
по преобразуване уточнява
подробностите във връзка с 
приложимите по отношение на 
институцията в процес на преобразуване 
инструменти за преобразуване, в които 
подробности се посочват поне мерките 
по член 21, параграф 2, член 22, 
параграф 2, член 23, параграф 2 и 
член 24, параграф 1; Съветът по 
преобразуване определя и конкретните 
средства, които могат да бъдат 
предоставени от Фонда, както и целите, 
за които да бъдат използвани.

Or. en

Изменение 632
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приетата от Съвета по преобразуване по 
силата на член 16, параграф 8 процедура 
за преобразуване определя, в
съответствие с решението на Комисията 
относно рамката за преобразуване, взето 
съгласно член 16, параграф 6, и където е 
приложимо по аналогия — в 

Приетата от Съвета по преобразуване по 
силата на член 16, параграф 8 процедура 
за преобразуване определя, в
съответствие с решението на Комисията 
относно рамката за преобразуване, взето 
съгласно член 16, параграф 6, или на 
Съвета по силата на член 16, 
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съответствие с всяко решение относно 
държавната помощ, подробностите във 
връзка с приложимите по отношение на 
институцията в процес на преобразуване 
инструменти за преобразуване, в които 
подробности се посочват поне мерките 
по член 21, параграф 2, член 22, 
параграф 2, член 23, параграф 2 и 
член 24, параграф 1; Съветът по 
преобразуване определя и конкретните 
средства, които могат да бъдат 
предоставени от Фонда, както и целите, 
за които да бъдат използвани.

параграф 7б, и където е приложимо по 
аналогия — в съответствие с всяко 
решение относно държавната помощ, 
подробностите във връзка с 
приложимите по отношение на 
институцията в процес на преобразуване 
инструменти за преобразуване, в които 
подробности се посочват поне мерките 
по член 21, параграф 2, член 22, 
параграф 2, член 23, параграф 2 и 
член 24, параграф 1, които да бъдат 
приведени в изпълнение от 
компетентните национални органи 
съгласно съответните разпоредби на 
Директива [...] както е 
транспонирана в националното 
законодателство, и определя 
конкретните суми и цели, за които ще се 
използва Фондът.

Or. en

Изменение 633
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приетата от Съвета по преобразуване по 
силата на член 16, параграф 8 процедура 
за преобразуване определя, в 
съответствие с решението на 
Комисията относно рамката за 
преобразуване, взето съгласно член 16, 
параграф 6, и където е приложимо по 
аналогия — в съответствие с всяко 
решение относно държавната помощ, 
подробностите във връзка с 
приложимите по отношение на 
институцията в процес на преобразуване 
инструменти за преобразуване, в които 
подробности се посочват поне мерките 
по член 21, параграф 2, член 22, 
параграф 2, член 23, параграф 2 и 

Приетата от Съвета по преобразуване по 
силата на член 16, параграф 8 процедура 
за преобразуване определя, в 
съответствие, където е приложимо по 
аналогия, с всяко решение относно 
държавната помощ, подробностите във 
връзка с приложимите по отношение на 
институцията в процес на преобразуване 
инструменти за преобразуване, в които 
подробности се посочват поне мерките 
по член 21, параграф 2, член 22, 
параграф 2, член 23, параграф 2 и 
член 24, параграф 1; Съветът по 
преобразуване определя и конкретните 
средства, които могат да бъдат 
предоставени от Фонда, както и целите, 
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член 24, параграф 1; Съветът по 
преобразуване определя и конкретните 
средства, които могат да бъдат 
предоставени от Фонда, както и целите, 
за които да бъдат използвани.

за които да бъдат използвани.

Or. en

Изменение 634
Томас Хендел

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приетата от Съвета по преобразуване по 
силата на член 16, параграф 8 процедура 
за преобразуване определя, в 
съответствие с решението на Комисията 
относно рамката за преобразуване, взето 
съгласно член 16, параграф 6, и където е 
приложимо по аналогия — в 
съответствие с всяко решение относно 
държавната помощ, подробностите във 
връзка с приложимите по отношение на 
институцията в процес на преобразуване 
инструменти за преобразуване, в които 
подробности се посочват поне мерките 
по член 21, параграф 2, член 22, 
параграф 2, член 23, параграф 2 и 
член 24, параграф 1; Съветът по 
преобразуване определя и конкретните 
средства, които могат да бъдат 
предоставени от Фонда, както и целите, 
за които да бъдат използвани.

Приетата от Съвета по преобразуване по 
силата на член 16, параграф 8 процедура 
за преобразуване определя, в 
съответствие с решението на Комисията 
относно рамката за преобразуване, взето 
съгласно член 16, параграф 6, и където е 
приложимо по аналогия — в 
съответствие с всяко решение относно 
държавната помощ, подробностите във 
връзка с приложимите по отношение на 
институцията в процес на преобразуване 
инструменти за преобразуване, в които 
подробности се посочват поне мерките 
по член 21, параграф 2, член 22, 
параграф 2, член 23, параграф 2 и 
член 24, параграф 1; Съветът по 
преобразуване определя и конкретните 
средства, които могат да бъдат 
предоставени от Фонда, както и целите, 
за които да бъдат използвани. Съветът 
по преобразуване гарантира, че 
оздравителните инструменти се 
прилагат пропорционално. В 
съответствие с действащите 
правила за държавните помощи, 
публикувани от Европейската 
комисия на 10 юли 2013 г., 
инструментът за рекапитализация 
чрез вътрешни източници винаги има 
предимство пред другите 
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инструменти за преобразуване.

Or. en

Обосновка

От гледна точка на очаквани резултати инструментът за рекапитализация чрез 
вътрешни източници е най-ефективният инструмент за преобразуване, тъй като 
намалява риска от недобросъвестно поведение на акционерите.

Изменение 635
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приетата от Съвета по преобразуване по 
силата на член 16, параграф 8 процедура 
за преобразуване определя, в 
съответствие с решението на 
Комисията относно рамката за 
преобразуване, взето съгласно член 16, 
параграф 6, и където е приложимо по 
аналогия — в съответствие с всяко 
решение относно държавната помощ, 
подробностите във връзка с 
приложимите по отношение на 
институцията в процес на преобразуване 
инструменти за преобразуване, в които 
подробности се посочват поне мерките 
по член 21, параграф 2, член 22, 
параграф 2, член 23, параграф 2 и 
член 24, параграф 1; Съветът по 
преобразуване определя и конкретните 
средства, които могат да бъдат 
предоставени от Фонда, както и целите, 
за които да бъдат използвани.

Приетата от Съвета по преобразуване по 
силата на член 16, параграф 8 процедура 
за преобразуване определя, в 
съответствие с решението на 
компетентните национални органи
относно рамката за преобразуване, взето 
съгласно член 16, параграф 6, и където е 
приложимо по аналогия — в 
съответствие с всяко решение относно 
държавната помощ, подробностите във 
връзка с приложимите по отношение на 
институцията в процес на преобразуване 
инструменти за преобразуване, в които 
подробности се посочват поне мерките 
по член 21, параграф 2, член 22, 
параграф 2, член 23, параграф 2 и 
член 24, параграф 1; Съветът по 
преобразуване определя и конкретните 
средства, които могат да бъдат 
предоставени от Фонда, както и целите, 
за които да бъдат използвани.

Or. en

Изменение 636
Волф Клинц, Оле Шмид
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докато тече самият процес Съветът 
по преобразуване може да измени или 
актуализира процедурата за 
преобразуване, както сметне за 
подходящо предвид конкретния 
случай и в границите на рамката, 
постановена от Комисията по 
силата на член 16, параграф 6.

заличава се

Or. en

Изменение 637
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докато тече самият процес Съветът по 
преобразуване може да измени или 
актуализира процедурата за 
преобразуване, както сметне за 
подходящо предвид конкретния случай 
и в границите на рамката, постановена 
от Комисията по силата на член 16, 
параграф 6.

Докато тече самият процес Съветът по 
преобразуване може да измени или 
актуализира процедурата за 
преобразуване, както сметне за 
подходящо предвид конкретния случай 
и в границите на рамката, постановена 
по силата на член 16, параграф 6.

Or. en

Изменение 638
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Докато тече самият процес Съветът по 
преобразуване може да измени или 
актуализира процедурата за 
преобразуване, както сметне за 
подходящо предвид конкретния случай 
и в границите на рамката, постановена 
от Комисията по силата на член 16, 
параграф 6.

Докато тече самият процес Съветът по 
преобразуване може да измени или 
актуализира процедурата за 
преобразуване, както сметне за 
подходящо предвид конкретния случай 
и в границите на рамката, постановена 
от Комисията по силата на член 16, 
параграф 6 или съответно от Съвета 
съгласно член 16, параграф 7б.

Or. en

Изменение 639
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В границите на постановената от 
Комисията рамка инструментът за 
продажба на стопанска дейност 
представлява прехвърлянето на купувач, 
който не е преходна институция, на 
следното:

1. В границите на постановената от 
Съвета по преобразуване рамка,
инструментът за продажба на стопанска 
дейност представлява прехвърлянето на 
купувач, който не е преходна 
институция, на следното:

Or. en

Изменение 640
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В границите на постановената от
Комисията рамка инструментът за 
продажба на стопанска дейност 
представлява прехвърлянето на купувач, 

1. В границите на постановената рамка,
инструментът за продажба на стопанска 
дейност представлява прехвърлянето на 
купувач, който не е преходна 
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който не е преходна институция, на 
следното:

институция, на следното:

Or. en

Изменение 641
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В границите на постановената от 
Комисията рамка инструментът за 
преходна институция представлява 
прехвърлянето на преходна институция 
на някой от следните елементи:

1. В границите на постановената от 
Съвета по преобразуване рамка,
инструментът за преходна институция 
представлява прехвърлянето на 
преходна институция на някой от 
следните елементи:

Or. en

Изменение 642
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В границите на постановената от 
Комисията рамка инструментът за 
преходна институция представлява 
прехвърлянето на преходна институция 
на някой от следните елементи:

1. В границите на постановената рамка,
инструментът за преходна институция 
представлява прехвърлянето на 
преходна институция на някой от 
следните елементи:

Or. en

Изменение 643
Вики Форд
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всяко заплащане, получено за 
преходна институция или някои или 
всички права на собственост или 
пасиви на преходната институция 
следва да са в съответствие със 
съответните разпоредби в рамките 
на [Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките].

Or. en

Обосновка

Това е технически въпрос, който все още предстои да бъде решен в провежданите 
преговори по Директивата за възстановяване и оздравяване на банките, като в крайна 
сметка трябва да бъде приведен в съответствие.

Изменение 644
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В границите на постановената от
Комисията рамка инструментът за 
обособяване на активите се състои в 
прехвърлянето на активи, права или 
пасиви на институция в процес на 
преобразуване на дружество за 
управление на активи.

В границите на постановената рамка,
инструментът за обособяване на 
активите се състои в прехвърлянето на 
активи, права или пасиви на институция 
в процес на преобразуване на дружество 
за управление на активи, както е в 
Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките [ ].

Or. en

Обосновка

Инструментът за обособяване на активите е предвиден в Директивата за 
възстановяване и оздравяване на банките, така че възпроизвеждането на текста на 
Директивата за възстановяване и оздравяване на банките в този член е ненужно.
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Изменение 645
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В границите на постановената от 
Комисията рамка инструментът за 
обособяване на активите се състои в 
прехвърлянето на активи, права или 
пасиви на институция в процес на 
преобразуване на дружество за 
управление на активи.

В границите на постановената от 
Съвета по преобразуване рамка,
инструментът за обособяване на 
активите се състои в прехвърлянето на 
активи, права или пасиви на институция 
в процес на преобразуване на дружество 
за управление на активи.

Or. en

Изменение 646
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дружеството за управление на 
активи е юридическо лице, което 
отговаря на всички посочени по-долу 
изисквания:

заличава се

а) изцяло или частично е собственост 
или се контролира от един или повече 
публични органи, които могат да 
включват отговорния за 
преобразуването национален орган 
или механизма за финансиране на 
преобразуването;
б) създадено е с цел да приеме някои 
или всички активи, права и пасиви на 
една или повече институции в процес 
на преобразуване или на преходна 
институция.
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Or. en

Изменение 647
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изцяло или частично е собственост 
или се контролира от един или повече 
публични органи, които могат да 
включват отговорния за 
преобразуването национален орган 
или механизма за финансиране на 
преобразуването;

a) изцяло или частично е собственост 
или се контролира от Съвета по 
преобразуване;

Or. en

Изменение 648
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на инструмента за 
обособяване на активите 
процедурата за преобразуване по 
член 20 установява по-специално 
следното:

заличава се

а) инструментите, активите, 
правата и пасивите, които 
отговорният за преобразуването 
национален орган ще прехвърли на
дружество за управление на активи в 
съответствие с член 36, 
параграфи 1—4 и 6—10 от Директива 
[…];
б) заплащането за прехвърлянето на 
активите от отговорния за 
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преобразуването национален орган на 
дружеството за управление на 
активи в съответствие с принципите 
в член 17. Тази разпоредба не пречи 
заплащането да има номинална или 
отрицателна стойност.

Or. en

Изменение 649
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всяко заплащане, получено за 
дружеството за управление на 
активи или някои или всички права на 
собственост или пасиви на 
дружеството за управление на 
активи следва да е в съответствие 
със съответните разпоредби в 
рамките на [Директивата за 
възстановяване и оздравяване на 
банките].

Or. en

Обосновка

Това е технически въпрос, който все още предстои да бъде решен в провежданите 
преговори по Директивата за възстановяване и оздравяване на банките, като в крайна 
сметка трябва да бъде приведен в съответствие.

Изменение 650
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Инструментът за рекапитализация чрез 
вътрешни източници може да бъде 
приложен за следните цели:

Инструментът за рекапитализация чрез 
вътрешни източници може да бъде 
приложен за следните цели и на 
основание на членове 37 и 38 от 
Директивата за създаване на рамка за 
възстановяване и оздравяване на 
кредитни институции и 
инвестиционни посредници 
(Директива за възстановяване и 
оздравяване на банките):

Or. de

Изменение 651
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инструментът за рекапитализация чрез 
вътрешни източници може да бъде 
приложен за следните цели:

Инструментът за рекапитализация чрез 
вътрешни източници може да бъде 
приложен за следните цели съгласно 
членове 37 и 38 от Директивата за 
възстановяване и оздравяване на 
банките:

Or. en

Изменение 652
Буркард Балц

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инструментът за рекапитализация чрез 
вътрешни източници може да бъде 
приложен за следните цели:

Инструментът за рекапитализация чрез 
вътрешни източници може да бъде 
приложен за следните цели съгласно 
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членове 37 и 38 на Директива [ ] за 
установяване на рамката за 
възстановяване и оздравяване на 
кредитни институции и 
инвестиционни посредници:

Or. en

Изменение 653
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инструментът за рекапитализация чрез 
вътрешни източници може да бъде 
приложен за следните цели:

Инструментът за рекапитализация чрез 
вътрешни източници се прилага
съгласно Директивата за 
възстановяване и оздравяване на 
банките [ ].

Or. en

Обосновка

Инструментът за рекапитализация чрез вътрешни източници е предвиден в 
Директивата за възстановяване и оздравяване на банките, така че 
възпроизвеждането на текста на Директивата за възстановяване и оздравяване на 
банките в този член е ненужно.

Изменение 654
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да рекапитализира субект по 
член 2, който изпълнява условията за 
преобразуване, така че да се 
възстанови способността му да 
изпълнява условията на лиценза си и 

заличава се
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да извършва дейностите, за които е 
бил лицензиран по Директива 
2013/36/ЕС или Директива 
2004/39/ЕО;

Or. en

Изменение 655
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да преобразуват в капитал или да 
намалят размера на главницата на 
вземания или дългови инструменти, 
които са прехвърлени на мостова 
институция, с оглед да се осигури 
капитал за тази мостова 
институция.

заличава се

Or. en

Изменение 656
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В границите на постановената от 
Комисията рамка за инструмента за 
рекапитализиране чрез вътрешни 
източници процедурата за 
преобразуване установява по-
специално следното:

заличава се

а) общата сума, с която 
допустимите пасиви трябва да бъдат 
намалени или превърнати в 
съответствие с параграф 6;
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б) пасивите, които могат да бъдат 
изключени в съответствие с 
параграфи 5—13;
в) целите и минималното 
съдържание на плана за 
реорганизация на дейността, 
представен по силата на параграф 16.

Or. en

Изменение 657
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В границите на постановената от 
Комисията рамка за инструмента за 
рекапитализиране чрез вътрешни 
източници процедурата за 
преобразуване установява по-
специално следното:

В границите на постановената от 
Съвета по преобразуване рамка за 
инструмента за рекапитализиране чрез 
вътрешни източници, процедурата за 
преобразуване спазва съответните 
разпоредби, предвидени в Директива 
(Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките), и по-
специално установява:

Or. en

Изменение 658
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пасивите, които могат да бъдат 
изключени в съответствие с 
параграфи 5—13;

заличава се

Or. en



PE521.793v01-00 136/176 AM\1007249BG.doc

BG

Изменение 659
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Инструментът за 
рекапитализация чрез вътрешни 
източници може да бъде приложен за 
целите на параграф 1, буква а) само 
ако има реалистични очаквания, че с 
прилагането му съвместно с мерките, 
предприети съгласно изисквания в 
параграф 16 план за реорганизация на 
дейността, не само ще бъдат 
постигнати съответните цели на 
преобразуването, а и ще бъде 
възстановена финансовата 
стабилност и дългосрочната 
жизнеспособност на институцията.

заличава се

Ако условията в първа алинея не са 
изпълнени, инструментите за 
преобразуване по член 19, параграф 2, 
букви а), б) и в), както и 
инструментът за рекапитализация 
чрез вътрешни източници по член 19, 
параграф 2, буква г), се прилагат по 
целесъобразност.

Or. en

Изменение 660
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Следните задължения не се 
намаляват или превръщат:

заличава се
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a) гарантирани депозити;
б) обезпечените задължения, 
включително обезпечени облигации;
в) задължения, произтичащи от 
притежаването от субект по член 2 
на активи или средства на клиент 
или от доверително отношение 
между субекта по член 2 (като 
доверител) и друго лице (като 
бенефициер), при условие че този 
клиент или бенефициер е защитен от 
приложимото право в областта на 
несъстоятелността или 
гражданското право;
г) задължения с първоначален 
матуритет по-кратък от седем дни 
към институции, с изключение на 
субекти, които са част от същата 
група;
д) задължения, произтичащи от 
участие в система, създадена по 
Директива 98/26/ЕО, със срок до 
падежа по-малко от седем дни;
е) задължения към някое от следните 
лица:
ж) наето лице, по отношение на 
натрупана заплата, пенсионни 
обезщетения или друго фиксирано 
възнаграждение, с изключение на 
променливия компонент на 
възнаграждението, който не се 
урежда от законодателството или 
от колективно трудово споразумение;
ii) търговски кредитор във връзка с 
предоставянето на институцията 
или на субекта по член 1, букви б), в) 
или г) на стоки или услуги, които са 
от решаващо значение за 
ежедневната им дейност, 
включително информационно-
технологични услуги, комунално-
битови услуги, наемане, обслужване и 
поддържане на стопанските площи;
iii) данъчните и 
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социалноосигурителните органи, при 
условие че тези задължения са 
преференциални съгласно 
приложимото право в областта на 
несъстоятелността или 
гражданското право.
__________________
23 Директива 98/26/ЕO на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 май 
1998 година относно 
окончателността на сетълмента в 
платежните системи и в системите 
за сетълмент на ценни книжа. ОВ L 
166, 11.6.1998, стр. 45.

Or. en

Изменение 661
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Следните задължения не се намаляват 
или превръщат:

3. Следните задължения може да не се 
намаляват или превръщат съгласно 
съответните разпоредби, изложени в 
Директива (Директивата за 
възстановяване и оздравяване на 
банките):

Or. en

Изменение 662
Нуну Мелу

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) гарантирани депозити; a) депозити, независимо от техния 
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характер и стойност;

Or. pt

Изменение 663
Томас Хендел

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължения с първоначален 
матуритет по-кратък от седем дни 
към институции, с изключение на 
субекти, които са част от същата 
група;

заличава се

Or. en

Изменение 664
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължения с първоначален 
матуритет по-кратък от седем дни към 
институции, с изключение на субекти, 
които са част от същата група;

г) задължения с първоначален 
матуритет по-кратък от един месец към 
институции, с изключение на субекти, 
които са част от същата група;

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с Директивата за възстановяване и оздравяване на банките: обхват на 
рекапитализацията чрез вътрешни източници съгласуван с позицията на Парламента 
по Директивата за възстановяване и оздравяване на банките и да се гарантира, че 
гъвкавостта да се изключат задълженията не води до стимули за използване на 
Фонда за преобразуване за осигуряване на капитал за рекапитализацията чрез 
вътрешни източници.
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Изменение 665
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обхватът по параграф 3 на 
инструмента за рекапитализация 
чрез вътрешни източници не 
възпрепятства упражняването на 
правомощията по него, когато е 
уместно, по отношение на дадена 
част от обезпечени задължения или 
задължения, за които е предоставено 
обезпечение, когато те надхвърлят 
стойността на активите, залога, 
възбраната или обезпечението, с 
които са гарантирани. Обезпечените 
облигации по член 52, параграф 4 от 
Директива 2009/65/ЕО24 могат да 
бъдат изключени по силата на 
настоящата разпоредба.

заличава се

__________________
24 Директива 2009/65/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 юли 2009 година относно 
координирането на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно предприятията 
за колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа 
(ПКИПЦК), OB L 302, 17.11.2009 г., 
стр. 32.

Or. en

Изменение 666
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Задължения от деривативи, които 
не попадат в обхвата на параграф 3, 
буква б), се обезценяват само след 
надлежно закриване на позициите и в 
съответствие с регулаторните 
технически стандарти, разработени 
от ЕОЦКП и ЕБО в съответствие с 
член 44 от Директива [ ].

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с Директивата за възстановяване и оздравяване на банките: обхват на 
рекапитализацията чрез вътрешни източници съгласуван с позицията на Парламента 
по Директивата за възстановяване и оздравяване на банките и да се гарантира, че 
гъвкавостта да се изключат задълженията не води до стимули за използване на 
Фонда за преобразуване за осигуряване на капитал за рекапитализацията чрез 
вътрешни източници.

Изменение 667
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При извънредни обстоятелства 
някои пасиви могат да бъдат напълно 
или частично изключени от 
приложното поле на правомощието 
за обезценка и превръщане, ако е 
налице някой от следните елементи:

заличава се

а) не е възможно това задължение да 
бъде рекапитализирано чрез 
вътрешни източници в разумен срок, 
независимо от добросъвестно 
положените усилия на отговорния за 
преобразуването орган; или
б) изключването е абсолютно 
необходимо и съответстващо за 
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осигуряването на непрекъснатост на 
най-важните функции и основните 
стопански дейности по начин, който 
запазва способността на 
институцията в процес на 
преобразуване да продължи да 
извършва основните операции, услуги 
и сделки; или
в) изключването е абсолютно 
необходимо и съответстващо, за да 
се избегне широко разпространение на 
проблемите, което би нарушило 
функционирането на финансовите 
пазари по начин, който би могъл да 
причини сериозни сътресения в 
икономиката на държава членка или 
на ЕС; или
г) прилагането на инструмента за 
рекапитализация чрез вътрешни 
източници към тези задължения би 
причинило загуба на стойност в 
размери, които биха довели до по-
големи загуби за другите кредитори, 
отколкото ако тези задължения са 
били изключени от 
рекапитализацията чрез вътрешни 
източници.
Когато допустим пасив или клас 
допустими пасиви са частично или 
напълно изключени, прилаганата към 
други допустими пасиви степен на 
обезценяване или превръщане може да 
бъде увеличена, за да се вземат 
предвид тези изключвания, при 
условие че се спазва принципът в 
член 13, параграф 1, буква е).

Or. en

Изменение 668
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5



AM\1007249BG.doc 143/176 PE521.793v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При извънредни обстоятелства 
някои пасиви могат да бъдат напълно 
или частично изключени от 
приложното поле на правомощието 
за обезценка и превръщане, ако е 
налице някой от следните елементи:

заличава се

а) не е възможно това задължение да 
бъде рекапитализирано чрез 
вътрешни източници в разумен срок, 
независимо от добросъвестно 
положените усилия на отговорния за 
преобразуването орган; или
б) изключването е абсолютно 
необходимо и съответстващо за 
осигуряването на непрекъснатост на 
най-важните функции и основните 
стопански дейности по начин, който 
запазва способността на 
институцията в процес на 
преобразуване да продължи да 
извършва основните операции, услуги 
и сделки; или
в) изключването е абсолютно 
необходимо и съответстващо, за да 
се избегне широко разпространение на 
проблемите, което би нарушило 
функционирането на финансовите 
пазари по начин, който би могъл да 
причини сериозни сътресения в 
икономиката на държава членка или 
на ЕС; или
г) прилагането на инструмента за 
рекапитализация чрез вътрешни 
източници към тези задължения би 
причинило загуба на стойност в 
размери, които биха довели до по-
големи загуби за другите кредитори, 
отколкото ако тези задължения са 
били изключени от 
рекапитализацията чрез вътрешни 
източници.
Когато допустим пасив или клас 
допустими пасиви са частично или 
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напълно изключени, прилаганата към 
други допустими пасиви степен на 
обезценяване или превръщане може да 
бъде увеличена, за да се вземат 
предвид тези изключвания, при 
условие че се спазва принципът в 
член 13, параграф 1, буква е).

Or. en

Изменение 669
Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При извънредни обстоятелства 
някои пасиви могат да бъдат напълно 
или частично изключени от 
приложното поле на правомощието 
за обезценка и превръщане, ако е 
налице някой от следните елементи:

заличава се

а) не е възможно това задължение да 
бъде рекапитализирано чрез 
вътрешни източници в разумен срок, 
независимо от добросъвестно 
положените усилия на отговорния за 
преобразуването орган; или
б) изключването е абсолютно 
необходимо и съответстващо за 
осигуряването на непрекъснатост на 
най-важните функции и основните 
стопански дейности по начин, който 
запазва способността на 
институцията в процес на 
преобразуване да продължи да 
извършва основните операции, услуги 
и сделки; или
в) изключването е абсолютно 
необходимо и съответстващо, за да 
се избегне широко разпространение на 
проблемите, което би нарушило 
функционирането на финансовите 
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пазари по начин, който би могъл да 
причини сериозни сътресения в 
икономиката на държава членка или 
на ЕС; или
г) прилагането на инструмента за 
рекапитализация чрез вътрешни 
източници към тези задължения би 
причинило загуба на стойност в 
размери, които биха довели до по-
големи загуби за другите кредитори, 
отколкото ако тези задължения са 
били изключени от 
рекапитализацията чрез вътрешни 
източници.
Когато допустим пасив или клас 
допустими пасиви са частично или 
напълно изключени, прилаганата към 
други допустими пасиви степен на 
обезценяване или превръщане може да 
бъде увеличена, за да се вземат 
предвид тези изключвания, при 
условие че се спазва принципът в 
член 13, параграф 1, буква е).

Or. en

Изменение 670
Ани Подимата

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изключването е абсолютно 
необходимо и съответстващо, за да се 
избегне широко разпространение на 
проблемите, което би нарушило 
функционирането на финансовите 
пазари по начин, който би могъл да 
причини сериозни сътресения в 
икономиката на държава членка или 
на ЕС; или

в) изключването е абсолютно 
необходимо и съответстващо, за да се 
избегне сериозно сътресение на 
икономиката на държава членка или 
на Съюза, включително да се избегне 
широко разпространение на 
проблемите, което би нарушило 
функционирането на финансовите 
пазари; или

Or. en
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Изменение 671
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато допустим пасив или клас 
допустими пасиви са частично или 
напълно изключени, прилаганата към 
други допустими пасиви степен на 
обезценяване или превръщане може да 
бъде увеличена, за да се вземат предвид 
тези изключвания, при условие че се 
спазва принципът в член 13, параграф 1, 
буква е).

Когато допустим пасив или клас 
допустими пасиви са частично или 
напълно изключени, прилаганата към 
други допустими пасиви степен на 
обезценяване или превръщане се 
увеличава, за да се вземат предвид тези 
изключвания, при условие че се спазва 
принципът в член 13, параграф 1, 
буква е).

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с Директивата за възстановяване и оздравяване на банките: обхват на 
рекапитализацията чрез вътрешни източници съгласуван с позицията на Парламента 
по Директивата за възстановяване и оздравяване на банките и да се гарантира, че 
гъвкавостта да се изключат задълженията не води до стимули за използване на 
Фонда за преобразуване за осигуряване на капитал за рекапитализацията чрез 
вътрешни източници.

Изменение 672
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато по силата на параграф 5 
допустим пасив или клас допустими 
пасиви са частично или напълно 
изключени и загубите, които са щели 
да произтекат от тях, не са поети 
напълно от другите кредитори, 
Фондът може да предостави на 

заличава се
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институцията в процес на 
преобразуване средства с цел:
а) да се покрият загубите, които не са 
били поети от допустимите пасиви, 
и да се възстанови до нула нетната 
стойност на активите на 
институцията в процес на 
преобразуване в съответствие с 
параграф 1, буква а);
б) да се купят акции, други дялови 
инструменти или капиталови 
инструменти в институцията в 
процес на преобразуване с оглед 
рекапитализирането й в 
съответствие с параграф 1, буква б).

Or. en

Изменение 673
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато по силата на параграф 5
допустим пасив или клас допустими 
пасиви са частично или напълно 
изключени и загубите, които са щели 
да произтекат от тях, не са поети 
напълно от другите кредитори, 
Фондът може да предостави на 
институцията в процес на 
преобразуване средства с цел:

заличава се

а) да се покрият загубите, които не са 
били поети от допустимите пасиви, 
и да се възстанови до нула нетната 
стойност на активите на 
институцията в процес на 
преобразуване в съответствие с 
параграф 1, буква а);
б) да се купят акции, други дялови 
инструменти или капиталови 
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инструменти в институцията в 
процес на преобразуване с оглед 
рекапитализирането й в 
съответствие с параграф 1, буква б).

Or. en

Изменение 674
Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато по силата на параграф 5 
допустим пасив или клас допустими 
пасиви са частично или напълно 
изключени и загубите, които са щели 
да произтекат от тях, не са поети 
напълно от другите кредитори, 
Фондът може да предостави на 
институцията в процес на 
преобразуване средства с цел:

заличава се

а) да се покрият загубите, които не са 
били поети от допустимите пасиви, 
и да се възстанови до нула нетната 
стойност на активите на 
институцията в процес на 
преобразуване в съответствие с 
параграф 1, буква а);
б) да се купят акции, други дялови 
инструменти или капиталови 
инструменти в институцията в 
процес на преобразуване с оглед 
рекапитализирането й в 
съответствие с параграф 1, буква б).

Or. en

Изменение 675
Оле Шмид
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато по силата на параграф 5 
допустим пасив или клас допустими 
пасиви са частично или напълно 
изключени и загубите, които са щели да 
произтекат от тях, не са поети напълно 
от другите кредитори, Фондът може да 
предостави на институцията в процес на 
преобразуване средства с цел:

6. Когато по силата на параграф 5 
допустим пасив или клас допустими 
пасиви са частично или напълно 
изключени и загубите, които са щели да 
произтекат от тях, не могат да се 
поемат напълно от другите кредитори 
без да се нарушава принципа, залегнал 
в член 13, параграф 1, буква е), Фондът 
може да предостави на институцията в 
процес на преобразуване средства с цел:

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с Директивата за възстановяване и оздравяване на банките: обхват на 
рекапитализацията чрез вътрешни източници съгласуван с позицията на Парламента 
по Директивата за възстановяване и оздравяване на банките и да се гарантира, че 
гъвкавостта да се изключат задълженията не води до стимули за използване на 
Фонда за преобразуване за осигуряване на капитал за рекапитализацията чрез 
вътрешни източници.

Изменение 676
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато по силата на параграф 5 
допустим пасив или клас допустими 
пасиви са частично или напълно 
изключени и загубите, които са щели да 
произтекат от тях, не са поети напълно 
от другите кредитори, Фондът може да 
предостави на институцията в процес на 
преобразуване средства с цел:

6. Съветът може да допусне в 
регулаторната рамка за 
преобразуване, приета съгласно 
член 16, параграф 8, че когато по 
силата на параграф 5 допустим пасив 
или клас допустими пасиви са частично 
или напълно изключени и загубите, 
които са щели да произтекат от тях, не 
са поети напълно от другите кредитори, 
Фондът може да предостави на 
институцията в процес на преобразуване 
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средства с цел:

Or. en

Изменение 677
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Фондът може да предостави 
средства в съответствие с 
параграф 6, само ако това 
финансиране удовлетворява следните 
критерии:

заличава се

а) акционерите и притежателите на 
съответните дялови инструменти, 
притежателите на съответните 
капиталови инструменти и другите 
допустими пасиви са осигурили чрез 
обезценка, превръщане или друг начин 
средства за покриване на загубите и 
рекапитализация на стойност, не по-
малка от 8 % от общите пасиви, в 
които се включват собствените 
средства на институцията в процес 
на преобразуване, оценени в момента 
на предприемането на мярката за 
преобразуване в съответствие с 
оценяването на стойността по 
член 17;
б) средствата от Фонда не 
надхвърлят 5 % от общите пасиви, в 
които се включват собствените 
средства на институцията в процес 
на преобразуване, оценени в момента 
на предприемането на мярката за 
преобразуване в съответствие с 
оценяването на стойността по 
член 17.

Or. en
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Изменение 678
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Фондът може да предостави 
средства в съответствие с 
параграф 6, само ако това 
финансиране удовлетворява следните 
критерии:

заличава се

а) акционерите и притежателите на 
съответните дялови инструменти, 
притежателите на съответните 
капиталови инструменти и другите 
допустими пасиви са осигурили чрез 
обезценка, превръщане или друг начин 
средства за покриване на загубите и 
рекапитализация на стойност, не по-
малка от 8 % от общите пасиви, в 
които се включват собствените 
средства на институцията в процес 
на преобразуване, оценени в момента 
на предприемането на мярката за 
преобразуване в съответствие с 
оценяването на стойността по 
член 17;
б) средствата от Фонда не 
надхвърлят 5 % от общите пасиви, в 
които се включват собствените 
средства на институцията в процес 
на преобразуване, оценени в момента 
на предприемането на мярката за 
преобразуване в съответствие с 
оценяването на стойността по 
член 17.

Or. en

Изменение 679
Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Фондът може да предостави 
средства в съответствие с 
параграф 6, само ако това 
финансиране удовлетворява следните 
критерии:

заличава се

а) акционерите и притежателите на 
съответните дялови инструменти, 
притежателите на съответните 
капиталови инструменти и другите 
допустими пасиви са осигурили чрез 
обезценка, превръщане или друг начин 
средства за покриване на загубите и 
рекапитализация на стойност, не по-
малка от 8 % от общите пасиви, в 
които се включват собствените 
средства на институцията в процес 
на преобразуване, оценени в момента 
на предприемането на мярката за 
преобразуване в съответствие с 
оценяването на стойността по 
член 17;
б) средствата от Фонда не 
надхвърлят 5 % от общите пасиви, в 
които се включват собствените 
средства на институцията в процес 
на преобразуване, оценени в момента 
на предприемането на мярката за 
преобразуване в съответствие с 
оценяването на стойността по 
член 17.

Or. en

Изменение 680
Ани Подимата

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 7 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) акционерите и притежателите на 
съответните дялови инструменти, 
притежателите на съответните 
капиталови инструменти и другите 
допустими пасиви са осигурили чрез 
обезценка, превръщане или друг начин 
средства за покриване на загубите и 
рекапитализация на стойност, не по-
малка от 8 % от общите пасиви, в които 
се включват собствените средства на 
институцията в процес на 
преобразуване, оценени в момента на 
предприемането на мярката за 
преобразуване в съответствие с 
оценяването на стойността по член 17;

а) акционерите и притежателите на 
съответните дялови инструменти, 
притежателите на съответните 
капиталови инструменти и другите 
допустими пасиви, с изключение на 
депозити, са осигурили чрез обезценка, 
превръщане или друг начин средства за 
покриване на загубите и 
рекапитализация на стойност, не по-
малка от 8 % от общите пасиви, в които 
се включват собствените средства на 
институцията в процес на 
преобразуване, оценени в момента на 
предприемането на мярката за 
преобразуване в съответствие с 
оценяването на стойността по член 17;

Or. en

Изменение 681
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Източниците за предоставените 
от Фонда средства могат да бъдат 
следните:

заличава се

а) средствата, с които разполага 
Фондът, набрани чрез вноски от 
субекти по член 2 в съответствие с 
член 66;
б) средствата, които могат да бъдат 
набрани чрез последващи вноски в 
съответствие с член 67 в рамките на 
три години; както и
в) ако средствата по букви а) и б) не 
са достатъчни — средствата, 
набрани от алтернативни източници 
на финансиране в съответствие с 
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член 69.

Or. en

Изменение 682
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Източниците за предоставените 
от Фонда средства могат да бъдат 
следните:

заличава се

а) средствата, с които разполага 
Фондът, набрани чрез вноски от 
субекти по член 2 в съответствие с 
член 66;
б) средствата, които могат да бъдат 
набрани чрез последващи вноски в 
съответствие с член 67 в рамките на 
три години; както и
в) ако средствата по букви а) и б) не 
са достатъчни — средствата, 
набрани от алтернативни източници 
на финансиране в съответствие с 
член 69.

Or. en

Изменение 683
Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Източниците за предоставените 
от Фонда средства могат да бъдат 
следните:

заличава се
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а) средствата, с които разполага 
Фондът, набрани чрез вноски от 
субекти по член 2 в съответствие с 
член 66;
б) средствата, които могат да бъдат 
набрани чрез последващи вноски в 
съответствие с член 67 в рамките на 
три години; както и
в) ако средствата по букви а) и б) не 
са достатъчни — средствата, 
набрани от алтернативни източници 
на финансиране в съответствие с 
член 69.

Or. en

Изменение 684
Ани Подимата

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 8 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) когато сумите, посочени в 
букви a), б) и в) са недостатъчни или 
не са налични, суми, заети чрез 
публични инструменти, за 
предпочитане общностен публичен 
инструмент.

Or. en

Изменение 685
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 8 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) за финансиране на средствата, 
отпускани от Фонда, може да се 
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използва и кредитната линия, 
упомената в член 64, параграф 2а.

Or. en

Изменение 686
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. При извънредни обстоятелства 
може да се потърси допълнително 
финансиране от алтернативни 
източници, след като:

заличава се

а) петпроцентовият праг по 
параграф 7, буква б) е бил достигнат; 
както и
б) всички необезпечени 
непреференциални вземания, които не 
са гарантирани депозити, са били 
напълно обезценени или превърнати в 
собствен капитал.

Or. en

Изменение 687
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. При извънредни обстоятелства 
може да се потърси допълнително 
финансиране от алтернативни 
източници, след като:

заличава се

а) петпроцентовият праг по 
параграф 7, буква б) е бил достигнат; 
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както и
б) всички необезпечени 
непреференциални вземания, които не 
са гарантирани депозити, са били 
напълно обезценени или превърнати в 
собствен капитал.

Or. en

Изменение 688
Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. При извънредни обстоятелства 
може да се потърси допълнително 
финансиране от алтернативни 
източници, след като:

заличава се

а) петпроцентовият праг по 
параграф 7, буква б) е бил достигнат; 
както и
б) всички необезпечени 
непреференциални вземания, които не 
са гарантирани депозити, са били 
напълно обезценени или превърнати в 
собствен капитал.

Or. en

Изменение 689
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. При извънредни обстоятелства може 
да се потърси допълнително 
финансиране от алтернативни 

9. При извънредни обстоятелства,
когато е предвидено в рамката, 
приета от Съвета съгласно член 16, 
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източници, след като: параграф 8, може да се потърси 
допълнително финансиране от 
алтернативни източници, след като:

Or. en

Изменение 690
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Когато, като алтернатива или 
допълнение, условията по параграф 7, 
букви а) и б) са налице, може да се 
предоставят средства, набрани от 
предварителни вноски в 
съответствие с член 66 и останали 
неизползвани.

заличава се

Or. en

Изменение 691
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Когато, като алтернатива или 
допълнение, условията по параграф 7, 
букви а) и б) са налице, може да се 
предоставят средства, набрани от 
предварителни вноски в 
съответствие с член 66 и останали 
неизползвани.

заличава се

Or. en
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Изменение 692
Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Когато, като алтернатива или 
допълнение, условията по параграф 7, 
букви а) и б) са налице, може да се 
предоставят средства, набрани от 
предварителни вноски в 
съответствие с член 66 и останали 
неизползвани.

заличава се

Or. en

Изменение 693
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. За целите на настоящия 
регламент пета алинея от член 38, 
параграф 3ваб от Директива […] не се 
прилага.

заличава се

Or. en

Изменение 694
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. За целите на настоящия 
регламент пета алинея от член 38, 
параграф 3ваб от Директива […] не се 

заличава се
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прилага.

Or. en

Изменение 695
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. При взимането на решението по 
параграф 5 се отчитат надлежно 
следните фактори:

заличава се

а) принципът, че загубите следва да се 
поемат първо от акционерите и след 
това като цяло от кредиторите на 
институцията в процес на 
преобразуване съгласно приоритетния 
ред;
б) капацитетът за поемане на загуби, 
който ще остане в институцията в 
процес на преобразуване, ако пасивът 
или класът пасиви бъдат изключени;
в) необходимостта от поддържане на 
адекватни ресурси за финансиране на 
преобразуването.

Or. en

Изменение 696
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. При взимането на решението по 
параграф 5 се отчитат надлежно 
следните фактори:

заличава се
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а) принципът, че загубите следва да се 
поемат първо от акционерите и след 
това като цяло от кредиторите на 
институцията в процес на 
преобразуване съгласно приоритетния 
ред;
б) капацитетът за поемане на загуби, 
който ще остане в институцията в 
процес на преобразуване, ако пасивът 
или класът пасиви бъдат изключени;
в) необходимостта от поддържане на 
адекватни ресурси за финансиране на 
преобразуването.

Or. en

Изменение 697
Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. При взимането на решението по 
параграф 5 се отчитат надлежно 
следните фактори:

заличава се

а) принципът, че загубите следва да се 
поемат първо от акционерите и след 
това като цяло от кредиторите на 
институцията в процес на 
преобразуване съгласно приоритетния 
ред;
б) капацитетът за поемане на загуби, 
който ще остане в институцията в 
процес на преобразуване, ако пасивът 
или класът пасиви бъдат изключени;
в) необходимостта от поддържане на 
адекватни ресурси за финансиране на 
преобразуването.

Or. en
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Изменение 698
Нуну Мелу

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 12 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) принципът, че загубите следва да се 
поемат първо от акционерите и след 
това като цяло от кредиторите на 
институцията в процес на преобразуване 
съгласно приоритетния ред;

а) принципът, че загубите следва да се 
поемат първо от акционерите и след 
това като цяло от кредиторите на 
институцията в процес на преобразуване 
съгласно приоритетния ред, с 
изключение на депозитите, 
гарантирани по член 12, букви г) и га);

Or. pt

Изменение 699
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Съветът по преобразуване оценява
следните пунктове въз основа на 
оценката на стойността, която 
удовлетворява изискванията на 
член 17:

заличава се

а) общата сума, с която 
допустимите пасиви трябва да бъдат 
обезценени, за да се гарантира, че 
нетната стойност на активите на 
институцията в процес на 
преобразуване е равна на нула;
б) където е уместно — общата сума, 
с която допустимите пасиви трябва 
да бъдат превърнати в акции с цел да 
се възстанови съотношението на 
базовия собствен капитал от първи 
ред на институцията в процес на 
преобразуване или на преходната 
институция.
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Когато за целта, посочена в 
параграф 1, буква а), е решено да бъде 
приложен инструментът за 
рекапитализация чрез вътрешни 
източници, в оценката по първа 
алинея се определя сумата, с която 
допустимите пасиви трябва да се 
превърнат в собствен капитал, за да 
се възстанови съотношението на 
базовия собствен капитал от първи 
ред на институцията в процес на 
преобразуване или където е 
приложимо — на преходната 
институция, като се взима предвид 
всяка капиталова вноска от Фонда за 
преобразуване съгласно член 71, 
параграф 1, буква г), и за да се 
поддържа достатъчно пазарно 
доверие в институцията в процес на 
преобразуване или в преходната 
институция, както и за да може тя 
да продължи да изпълнява условията 
на лиценза си и да извършва 
дейностите, за които е била 
лицензирана съгласно Директива 
2013/36/EС или Директива 2004/39/EО.

Or. en

Изменение 700
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Изключванията по параграф 5 
могат да се прилагат с цел даден 
пасив да бъде напълно изключен от 
обезценяване или прилаганата към 
него степен на обезценяване да се 
ограничи.

заличава се

Or. en
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Изменение 701
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Изключванията по параграф 5 
могат да се прилагат с цел даден 
пасив да бъде напълно изключен от 
обезценяване или прилаганата към 
него степен на обезценяване да се 
ограничи.

заличава се

Or. en

Изменение 702
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Изключванията по параграф 5 могат 
да се прилагат с цел даден пасив да бъде 
напълно изключен от обезценяване или 
прилаганата към него степен на 
обезценяване да се ограничи.

14. Изключванията по параграфи 5 и 
съгласно съответните разпоредби на
Директива (Директивата за 
възстановяване и оздравяване на 
банките), могат да се прилагат с цел 
даден пасив да бъде напълно изключен
от обезценяване или прилаганата към 
него степен на обезценяване да се 
ограничи.

Or. en

Изменение 703
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

15. Правомощията за обезценка и 
превръщане съблюдават 
изискванията по член 15 за 
приоритета на вземанията.

заличава се

Or. en

Изменение 704
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 1 – буква б) – точка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) степента и начина на упражняване от 
тяхна страна на изброените в глава 5 от 
Директива […] правомощия на 
отговорните за преобразуването 
национални органи;

vi) степента и начина на упражняване от 
тяхна страна на изброените в глава 5 на 
Дял IV от Директива […] правомощия 
на отговорните за преобразуването 
национални органи;

Or. en

Изменение 705
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията по препоръка на Съвета
по преобразуване или по собствена 
инициатива може да преразгледа 
решението си относно рамката за 
преобразуване и да приеме 
необходимите изменения, ако това е 
необходимо за постигането на целите на 
преобразуването.

3. Съветът по преобразуване може да 
преразгледа решението си относно 
рамката за преобразуване и да приеме 
необходимите изменения, ако това е 
необходимо за постигането на целите на 
преобразуването.

Or. en
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Изменение 706
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията по препоръка на Съвета по 
преобразуване или по собствена 
инициатива може да преразгледа 
решението си относно рамката за 
преобразуване и да приеме 
необходимите изменения, ако това е 
необходимо за постигането на целите на 
преобразуването.

3. Комисията по препоръка на Съвета по 
преобразуване може да преразгледа 
решението си относно рамката за 
преобразуване и да приеме 
необходимите изменения, ако това е 
необходимо за постигането на целите на 
преобразуването.

Or. en

Изменение 707
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията по препоръка на Съвета 
по преобразуване или по собствена 
инициатива може да преразгледа
решението си относно рамката за 
преобразуване и да приеме 
необходимите изменения, ако това е 
необходимо за постигането на целите на 
преобразуването.

3. Компетентните национални 
органи, по препоръка на Съвета по 
преобразуване или по собствена 
инициатива могат да преразгледат
решението си относно рамката за 
преобразуване и да приемат 
необходимите изменения, ако това е 
необходимо за постигането на целите на 
преобразуването.

Or. en

Изменение 708
Филип Ламбертс, Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато отговорен за преобразуването 
национален орган не е изпълнил 
решението по член 16 или го е изпълнил 
по начин, който не постига целите на 
преобразуването по настоящия 
регламент, Съветът по преобразуване 
има право да нареди на институцията в 
процес на преобразуване:

2. Когато отговорен за преобразуването 
национален орган не е изпълнил 
решението по член 16 или го е изпълнил 
по начин, който не постига целите на 
преобразуването по настоящия 
регламент, Съветът по преобразуване 
има право да нареди на институцията в 
процес на преобразуване или да 
упражни всички други права, 
предвидени в Директива [Директива 
за възстановяване и оздравяване на 
банките]:

Or. en

Изменение 709
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато отговорен за преобразуването 
национален орган не е изпълнил 
решението по член 16 или го е изпълнил 
по начин, който не постига целите на 
преобразуването по настоящия 
регламент, Съветът по преобразуване 
има право да нареди на 
институцията в процес на 
преобразуване:

2. Когато отговорен за преобразуването 
национален орган не е изпълнил 
решението по член 16 или го е изпълнил 
по начин, който не постига целите на 
преобразуването по настоящия 
регламент, Съветът по преобразуване 
има приоритет пред отговорния за 
преобразуването национален орган за
гарантиране на правилното 
приложение на това решение.

Or. en

Изменение 710
Вики Форд
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Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато отговорен за преобразуването 
национален орган не е изпълнил 
решението по член 16 или го е изпълнил 
по начин, който не постига целите на 
преобразуването по настоящия 
регламент, Съветът по преобразуване 
има право да нареди на институцията в 
процес на преобразуване:

2. Когато отговорен за преобразуването 
национален орган не е изпълнил 
решението по член 16 или го е изпълнил 
по начин, който не постига целите на 
преобразуването по настоящия 
регламент, Съветът по преобразуване 
има право да нареди на институцията в 
процес на преобразуване да:

Or. en

Изменение 711
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да прехвърли на друго лице 
определени свои права, активи или 
пасиви;

заличава се

Or. en

Изменение 712
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да прехвърли на друго лице 
определени свои права, активи или 
пасиви;

а) да прехвърли на друго юридическо
лице определени свои права, активи или 
пасиви;

Or. en
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Изменение 713
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да изиска превръщането на 
дълговите инструменти, които 
съдържат договорен елемент за 
превръщане при обстоятелствата по 
член 18.

заличава се

Or. en

Изменение 714
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да изиска превръщането на 
дълговите инструменти, които 
съдържат договорен елемент за 
превръщане при обстоятелствата по 
член 18.

б) да изиска превръщането на всякакви
дългови инструменти, които съдържат 
договорен елемент за превръщане при 
обстоятелствата по член 18.

Or. en

Изменение 715
Филип Ламбертс, Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 26а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26a
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Прозрачност за обществеността след 
преобразуването

След като финансовата институция, 
спрямо която са приложени мерките 
за преобразуване, престане да 
отговаря на условията за 
преобразуване и след приключване на 
евентуално производство по 
несъстоятелност, отнасящо се до 
тази институция или 
институциите, които са резултат 
от мерките по преобразуване, 
Съветът по преобразуване следва без 
забавяне на направи публично 
достъпен подходящо консолидиран 
баланс, остойностен съгласно 
принципите, определени в настоящия 
регламент, към момента на вземане 
на решението за преобразуване на 
институцията, ясно показващ 
нетната стойност на активите на 
институцията и класовете активи и 
пасиви. Освен това Съветът по 
преобразуване публикува общата 
стойност на загубите, поети от 
различните класове кредитори, 
когато е било приложено 
рекапитализиране чрез вътрешни 
източници, сумата и източниците на 
финансиране, използвани в процеса на 
финансиране, както и постъпленията 
от продажбата на стопански 
единици или активи.

Or. en

Изменение 716
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът по преобразуване заличава се
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уведомява Комисията за всички 
предприети от него действия в 
подготовката за преобразуване. По 
отношение на информацията, 
получена от Съвета по преобразуване, 
членовете на Комисията и нейните 
служители се ангажират да спазват 
изискванията за професионална 
тайна, посочени в член 79.

Or. en

Изменение 717
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът по преобразуване уведомява 
Комисията за всички предприети от 
него действия в подготовката за 
преобразуване. По отношение на 
информацията, получена от Съвета по 
преобразуване, членовете на 
Комисията и нейните служители се 
ангажират да спазват изискванията за 
професионална тайна, посочени в 
член 79.

1. Съветът по преобразуване уведомява 
компетентните национални органи
за всички предприети от него действия в 
подготовката за преобразуване. По 
отношение на информацията, получена 
от Съвета по преобразуване, членовете 
на компетентните национални 
органи и техните служители се 
ангажират да спазват изискванията за 
професионална тайна, посочени в 
член 79.

Or. en

Изменение 718
Славомир Нитрас

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът по преобразуване уведомява 
Комисията за всички предприети от 

1. Съветът по преобразуване уведомява 
Комисията и компетентните 



PE521.793v01-00 172/176 AM\1007249BG.doc

BG

него действия в подготовката за 
преобразуване. По отношение на 
информацията, получена от Съвета по 
преобразуване, членовете на 
Комисията и нейните служители се 
ангажират да спазват изискванията за 
професионална тайна, посочени в 
член 79.

национални органи за всички 
предприети от него действия в 
подготовката за преобразуване. По 
отношение на информацията, получена 
от Съвета по преобразуване, членът на
Комисията, служителите на
Комисията и тези на отговорните за 
преобразуването органи се ангажират 
да спазват изискванията за 
професионална тайна, посочени в 
член 79.

Or. en

Изменение 719
Петер Симон

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При изпълнението на съответните 
задължения съгласно настоящия 
регламент Съветът по преобразуване, 
Комисията, ЕЦБ и компетентните 
национални органи и националните 
органи, отговорни за преобразуването, 
работят в тясно сътрудничество. ЕЦБ и 
компетентните национални органи 
предоставят на Съвета по преобразуване 
и на Комисията цялата информация, 
необходима за изпълнението на техните 
задължения.

2. При изпълнението на съответните 
задължения съгласно настоящия 
регламент Съветът по преобразуване, 
Комисията, ЕЦБ, компетентните 
национални органи и националните 
органи, отговорни за преобразуването, 
както и, когато е уместно — схемите 
за гарантиране на депозити, работят в 
тясно сътрудничество. ЕЦБ и 
компетентните национални органи 
предоставят на Съвета по преобразуване 
и на Комисията цялата информация, 
необходима за изпълнението на техните 
задължения.

Or. de

Изменение 720
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При изпълнението на съответните 
задължения съгласно настоящия 
регламент Съветът по преобразуване, 
Комисията, ЕЦБ и компетентните
национални органи и националните 
органи, отговорни за преобразуването, 
работят в тясно сътрудничество. ЕЦБ и 
компетентните национални органи 
предоставят на Съвета по преобразуване 
и на Комисията цялата информация, 
необходима за изпълнението на 
техните задължения.

2. При изпълнението на съответните 
задължения съгласно настоящия 
регламент Съветът по преобразуване, 
ЕЦБ и компетентните национални 
органи и националните органи, 
отговорни за преобразуването, работят в 
тясно сътрудничество. ЕЦБ и 
компетентните национални органи 
предоставят на Съвета по преобразуване 
цялата информация, необходима за 
изпълнението на неговите задължения.

Or. en

Изменение 721
Петер Симон

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При изпълнението на съответните 
задължения съгласно настоящия 
регламент Съветът по преобразуване, 
Комисията, ЕЦБ и компетентните 
национални органи и националните 
органи, отговорни за преобразуването, 
работят в тясно сътрудничество при 
планирането на преобразуването, 
ранната намеса и фазите на 
преобразуването съгласно членове 7 до 
26. ЕЦБ и компетентните национални 
органи предоставят на Съвета по 
преобразуване и на Комисията цялата 
информация, необходима за 
изпълнението на техните задължения.

3. При изпълнението на съответните 
задължения съгласно настоящия 
регламент Съветът по преобразуване, 
Комисията, ЕЦБ, компетентните 
национални органи и националните 
органи, отговорни за преобразуването, 
както и, когато е уместно — схемите 
за гарантиране на депозити, работят в 
тясно сътрудничество при планирането 
на преобразуването, ранната намеса и 
фазите на преобразуването съгласно 
членове 7 до 26. ЕЦБ и компетентните 
национални органи предоставят на 
Съвета по преобразуване и на 
Комисията цялата информация, 
необходима за изпълнението на техните 
задължения.

Or. de
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Изменение 722
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При изпълнението на съответните 
задължения съгласно настоящия 
регламент Съветът по преобразуване, 
Комисията, ЕЦБ и компетентните 
национални органи и националните 
органи, отговорни за преобразуването, 
работят в тясно сътрудничество при 
планирането на преобразуването, 
ранната намеса и фазите на 
преобразуването съгласно членове 7 до 
26. ЕЦБ и компетентните национални 
органи предоставят на Съвета по 
преобразуване и на Комисията цялата 
информация, необходима за 
изпълнението на техните задължения.

3. При изпълнението на съответните 
задължения съгласно настоящия 
регламент Съветът по преобразуване, 
ЕЦБ и компетентните национални 
органи и националните органи, 
отговорни за преобразуването, работят в 
тясно сътрудничество при планирането 
на преобразуването, ранната намеса и 
фазите на преобразуването съгласно
членове 7 до 26. ЕЦБ и компетентните 
национални органи предоставят на 
Съвета по преобразуване и на 
Комисията цялата информация, 
необходима за изпълнението на техните 
задължения.

Or. en

Изменение 723
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За целите на настоящия Регламент 
Съветът по преобразуване назначава 
представител, който участва в 
Комитета по преобразуване на 
Европейския банков орган, създаден в 
съответствие с член 113 от 
Директива […].

заличава се

Or. en
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Изменение 724
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Съветът по преобразуване работи в 
тясно сътрудничество с Европейския 
инструмент за финансова 
стабилност (ЕИФС) и Европейския 
механизъм за стабилност (EМС), по 
специално в случаите, когато ЕИФС и 
EМС са отпуснали или вероятно ще 
отпуснат пряка или косвена 
финансова помощ на субекти, 
установени в участваща държава 
членка, по-специални при 
извънредните обстоятелства, 
посочени в член 24, параграф 9.

заличава се

Or. en

Изменение 725
Мариане Тайсен

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Съветът по преобразуване работи в 
тясно сътрудничество с Европейския 
инструмент за финансова стабилност 
(ЕИФС) и Европейския механизъм за 
стабилност (EМС), по специално в 
случаите, когато ЕИФС и EМС са 
отпуснали или вероятно ще отпуснат 
пряка или косвена финансова помощ на 
субекти, установени в участваща 
държава членка, по-специални при 
извънредните обстоятелства, посочени в 
член 24, параграф 9.

6. Съветът по преобразуване работи в 
тясно сътрудничество с Европейския 
инструмент за финансова стабилност 
(ЕИФС), Европейския механизъм за 
стабилност (EМС) и всеки подобен 
европейски субект в бъдеще, по-
специално в случаите, когато ЕИФС,
EМС или всеки подобен европейски 
субект в бъдеще са отпуснали или 
вероятно ще отпуснат пряка или косвена 
финансова помощ на субекти, 
установени в участваща държава 
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членка, по-специално при извънредните 
обстоятелства, посочени в член 24, 
параграф 9.

Or. nl

Изменение 726
Вики Форд, Данута Мария Хюбнер

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Комисията, Съветът по 
преобразуване, отговорните за 
преобразуването органи и 
компетентните органи на 
неучастващите държави членки 
сключват меморандум за 
разбирателство, който описва в общи 
линии как те ще си сътрудничат при 
изпълнението на задълженията си 
съгласно Директивата за 
възстановяване и оздравяване на 
банките. Меморандумът подлежи на 
редовен преглед.
Без да се засяга първа алинея, 
Комисията и Съветът по 
преобразуване сключват меморандум 
за разбирателство с отговорния за 
преобразуването национален орган на 
всяка неучастваща държава членка, в 
която се е установила поне една 
глобална системно значима 
финансова институция, съгласно 
определението в правото на Съюза.
Всеки меморандум подлежи на 
редовен преглед и се публикува, като 
поверителната информация се 
третира по подходящ начин.

Or. en


