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Изменение 727
Петер Симон

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Както Съветът, така и националните 
органи, отговорни за преобразуването, 
спазват задължението за добросъвестно 
сътрудничество и задължението за 
обмен на информация.

1. Както Съветът, така и националните 
органи, отговорни за преобразуването, 
спазват задължението за добросъвестно 
сътрудничество и задължението за 
обмен на информация.

При процедури за преобразуване на 
предприятия в съответствие с 
член 2, букви a)—в), които не 
подлежат на прекия надзор на 
Европейската централна банка 
съгласно член 6, параграф 4 от 
Регламент [...] на Съвета за възлагане 
на Европейската централна банка на 
конкретни задачи относно 
политиките, свързани с 
пруденциалния надзор над 
кредитните институции, 
националните органи, отговорни за 
преобразуването, и Съветът, спазват 
задължението за обмен на 
информация.

Or. de

Изменение 728
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът предоставя на Комисията 
цялата информация, необходима за 
изпълнението на нейните задачи 
съгласно настоящия регламент и, 
когато е приложимо, съгласно
член 107 от ДФЕС.

2. Съветът предоставя на Комисията 
цялата информация, необходима за 
изпълнението на нейните задачи 
съгласно член 107 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 729
Славомир Нитрас

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато дадена група се състои от 
субекти, установени в участващи 
държави членки, както и в неучастващи 
държави членки, без да се засягат 
одобренията на Комисията съгласно 
настоящия регламент, Съветът по 
преобразуване представлява 
отговорните за преобразуването органи 
на участващите държави членки за 
целите на сътрудничеството с 
неучастващи държави членки в 
съответствие с членове 7, 8, 11, 12, 15, 
50, както и с членове 80—83 от 
Директива […].

Когато дадена група се състои от 
субекти, установени в участващи 
държави членки, както и в неучастващи 
държави членки, без да се засягат 
одобренията на Комисията съгласно 
настоящия регламент, Съветът по 
преобразуване представлява 
отговорните за преобразуването органи 
на участващите държави членки за 
целите на сътрудничеството с 
неучастващи държави членки в 
съответствие с членове 7, 8, 11, 12, 15, 
50, както и с членове 80—83 от 
Директива […]. Съветът по 
преобразуване уведомява отговорните 
за преобразуването национални 
органи на неучастващите държави 
членки за всички действия, които 
предприема в подготовката за 
преобразуване, когато дадена група 
включва субекти, които са 
установени в участващи държави 
членки, както и в неучастващи 
държави членки. При разногласия в 
трансгранични случаи, разпоредбите 
относно обвързваща медиация от 
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страна на Европейския банков орган, 
посочени в Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010, намират пълно 
приложение. Съветът по 
преобразуване в качеството си на 
национален орган, отговорен за 
преобразуването, е длъжен да действа 
в съответствие с решението на ЕБО, 
а Комисията не може да предприема 
действия, които нарушават 
решението на ЕБО.

Or. en

Изменение 730
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато дадена група се състои от 
субекти, установени в участващи 
държави членки, както и в неучастващи 
държави членки, без да се засягат 
одобренията на Комисията съгласно 
настоящия регламент, Съветът по 
преобразуване представлява 
отговорните за преобразуването органи 
на участващите държави членки за 
целите на сътрудничеството с 
неучастващи държави членки в 
съответствие с членове 7, 8, 11, 12, 15, 
50, както и с членове 80—83 от 
Директива […].

Когато дадена група се състои от 
субекти, установени в участващи 
държави членки, както и в неучастващи 
държави членки, без да се засягат 
одобренията на Съвета по 
преобразуване съгласно настоящия 
регламент, Съветът по преобразуване 
представлява отговорните за 
преобразуването органи на участващите 
държави членки за целите на 
сътрудничеството с неучастващи 
държави членки в съответствие с 
членове 7, 8, 11, 12, 15, 50, както и с 
членове 80—83 от Директива […].

Or. en

Изменение 731
Вики Форд, Иво Стрейчек

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1а нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При трансгранично преобразуване на 
група, която включва субекти, 
установени в участващи държави 
членки, както и в неучастващи 
държави членки, отговорните за 
преобразуването национални органи 
на неучастващите държави членки, в 
които няма клонове и дъщерните 
дружества, трябва да бъдат поканени 
от Съвета по преобразуване да 
участват в неговата изпълнителна 
сесия като наблюдатели без право на 
глас.

Or. en

Изменение 732
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Споразуменията за сътрудничество с
необвързващ характер включват 
разпоредби относно процедурите за 
координиране и сътрудничество 
между Единния съвет по 
преобразуване и органите на трета 
приемаща държава, представени в 
групи за управление на кризи, по 
следните въпроси:
а) обмен на информация, необходима 
за изготвянето, развитието и 
поддържането на планове за 
преобразуване;
б) обмен на информация, необходима 
за прилагането на инструменти за 
преобразуване и упражняването на 
правомощия във връзка с 
преобразуването и подобни 
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правомощия съгласно 
законодателството на съответните 
трети държави;
в) ранното предупреждение на 
страните по споразумението или 
консултации с тях преди 
предприемането на съществено 
действие съгласно настоящия 
регламент или законодателството на 
съответната трета държава, което 
влияе върху институцията или 
групата, за които се отнася 
споразумението;
г) координацията на връзките с 
обществеността при съвместни 
действия във връзка с 
преобразуването;
д) координацията, сътрудничеството 
и обменът на информация съгласно 
букви а)—г) са обект на строги 
стандарти за поверителност.

Or. en

Изменение 733
Пабло Салба Бидегайн

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Споразуменията за сътрудничество с 
необвързващ характер включват 
разпоредби относно процедурите за 
координиране и сътрудничество 
между Единния съвет по 
преобразуване и органите на трета 
приемаща държава, представени в 
групи за управление на кризи, по 
следните въпроси:
а) обмен на информация, необходима 
за изготвянето, развитието и 
поддържането на планове за 
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преобразуване;
б) обмен на информация, необходима 
за прилагането на инструменти за 
преобразуване и упражняването на 
правомощия във връзка с 
преобразуването и подобни 
правомощия съгласно 
законодателството на съответните 
трети държави;
в) ранното предупреждение на 
страните по споразумението или 
консултации с тях преди
предприемането на съществено 
действие съгласно настоящия 
регламент или законодателството на 
съответната трета държава, което 
влияе върху институцията или 
групата, за които се отнася 
споразумението;
г) координацията на връзките с 
обществеността при съвместни 
мерки за преобразуване;
д) координацията, сътрудничеството 
и обменът на информация съгласно 
букви а)—г) са обект на строги 
стандарти за поверителност.

Or. en

Изменение 734
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията и Съветът по 
преобразуване в рамките на съответните 
си отговорности носят изключителната 
отговорност за сключването на 
споразумения с необвързващ характер, 
посочени в член 88, параграф 4 от 
Директива […], от името на отговорните 

Съветът по преобразуване в рамките на 
съответните си отговорности носи
изключителната отговорност за 
сключването на споразумения с 
необвързващ характер, посочени в 
член 88, параграф 4 от Директива […], 
от името на отговорните за 
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за преобразуването национални органи 
на участващите държави членки и ги 
уведомяват в съответствие с параграф 6 
от същия член.

преобразуването национални органи на 
участващите държави членки и ги 
уведомява в съответствие с параграф 6 
от същия член.

Or. en

Изменение 735
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на изпълнението на 
задачите, посочени в членове 7, 8, 11, 16 
и 17, Съветът по преобразуване може 
пряко или посредством отговорните за 
преобразуването национални органи да 
изиска от изброените по-долу 
юридически или физически лица да 
предоставят цялата информация, която е 
необходима, за да бъдат изпълнени 
възложените с настоящия регламент 
задачи:

1. За целите на изпълнението на 
задачите, посочени в членове 7, 8, 11, 16 
и 17, Съветът по преобразуване може 
пряко или посредством отговорните за 
преобразуването национални органи, 
като използва пълноценно цялата 
информация, която е на 
разположение на ЕЦБ или 
националните компетентни органи,
да изиска от изброените по-долу 
юридически или физически лица да 
предоставят цялата информация, която е 
необходима, за да бъдат изпълнени 
възложените с настоящия регламент 
задачи:

Or. en

Изменение 736
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) трети лица, на които посочените в 
член 2 субекти са възложили функции 
или дейности;

в) трети лица, установени или 
намиращи се в участваща държава 
членка, на които посочените в член 2 
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субекти са възложили функции или 
дейности от решаващо значение;

Or. en

Изменение 737
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Субектите по член 2 и лицата по 
параграф 1, буква б) предоставят 
поисканата по силата на параграф 1 
информация. Разпоредбите за 
професионална тайна не освобождават 
тези субекти и лица от задължението да 
предоставят информация. 
Предоставянето на изисканата 
информация не се смята за нарушаване 
на поверителността на професионалната 
информация.

2. Субектите и лицата по параграф 1, 
предоставят поисканата по силата на 
параграф 1 информация. Разпоредбите 
за професионална тайна не 
освобождават тези субекти и лица от 
задължението да предоставят 
информация. Предоставянето на 
изисканата информация не се смята за 
нарушаване на поверителността на 
професионалната информация.

Or. en

Изменение 738
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съветът може редовно да получава 
всякаква информация относно капитала, 
ликвидността, активите и пасивите на 
съответната институция, попадаща в 
обхвата на неговите правомощия за 
преобразуване, която е от значение за 
целите на преобразуването.

4. Съветът може редовно да получава 
всякаква информация относно капитала, 
ликвидността, активите и пасивите на 
съответната институция, попадаща в 
обхвата на неговите правомощия за 
преобразуване.

Or. en



AM\1007293BG.doc 11/169 PE521.797v01-00

BG

Изменение 739
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съветът по преобразуване, 
компетентните органи и националните 
органи, отговорни за преобразуването,
могат да съставят меморандум за 
разбирателство с процедура относно 
обмена на информация.

5. Процедурата относно обмена на 
информация между Съвета по 
преобразуване, компетентните органи и 
националните органи, отговорни за 
преобразуването, се определя и прилага 
чрез меморандум за разбирателство.

Or. en

Изменение 740
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съветът по преобразуване, 
компетентните органи и националните 
органи, отговорни за преобразуването, 
могат да съставят меморандум за 
разбирателство с процедура относно 
обмена на информация.

5. Съветът по преобразуване, 
компетентните органи и националните 
органи, отговорни за преобразуването, 
могат да съставят меморандум за 
разбирателство с процедура относно 
обмена на информация. Обменът на 
информация между Съвета по 
преобразуване, компетентните 
органи и националните органи, 
отговорни за преобразуването, не се 
смята за нарушаване на 
поверителността на 
професионалната информация.

Or. en
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Изменение 741
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съветът по преобразуване, 
компетентните органи и националните 
органи, отговорни за преобразуването, 
могат да съставят меморандум за 
разбирателство с процедура относно 
обмена на информация.

5. Съветът по преобразуване, 
компетентните органи на участващите 
държави членки и националните 
органи, отговорни за преобразуването, 
могат да съставят меморандум за 
разбирателство с процедура относно 
обмена на информация.

Or. en

Изменение 742
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съветът по преобразуване, 
компетентните органи и националните 
органи, отговорни за преобразуването, 
могат да съставят меморандум за 
разбирателство с процедура относно 
обмена на информация.

5. Съветът по преобразуване, 
компетентните органи, включително 
ЕЦБ, и националните органи, отговорни 
за преобразуването, могат да съставят 
меморандум за разбирателство с 
процедура относно обмена на 
информация.

Or. en

Изменение 743
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентните органи, включително 
ЕЦБ, когато е необходимо, и 
отговорните за преобразуването 
национални органи, си сътрудничат със 
Съвета по преобразуване, за да проверят 
дали част или цялата поискана 
информация е вече на разположение. 
Когато подобна информация не е на 
разположение компетентните органи, 
включително ЕЦБ, когато е уместно, 
или националните органи, отговорни за 
преобразуването, предоставят тази 
информация на Съвета по 
преобразуване.

6. Компетентните органи на 
участващите държави членки, 
включително ЕЦБ, когато е необходимо, 
и отговорните за преобразуването 
национални органи, си сътрудничат със 
Съвета по преобразуване, за да проверят 
дали част или цялата поискана 
информация е вече на разположение. 
Когато подобна информация не е на 
разположение компетентните органи на 
участващите държави членки, 
включително ЕЦБ, когато е уместно, 
или националните органи, отговорни за 
преобразуването, предоставят тази 
информация на Съвета по 
преобразуване.

Or. en

Изменение 744
Елиза Ферейра, Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато длъжностните лица и другите 
придружаващи лица, оправомощени или 
назначени от Съвета по преобразуване, 
установят, че дадено лице се 
противопоставя на проверка, 
разпоредена съгласно параграф 1, 
отговорните за преобразуването органи 
на съответната участваща държава 
членка им оказват необходимото 
съдействие в съответствие с 
националното законодателство. 
Доколкото е необходимо за целите на 
проверката, тази помощ включва 
запечатването на всякакви служебни 
помещения и счетоводни книги или 
документи. Когато съответните 

5. Когато длъжностните лица и другите 
придружаващи лица, оправомощени или 
назначени от Съвета по преобразуване, 
установят, че дадено лице се 
противопоставя на проверка, 
разпоредена съгласно параграф 1, 
отговорните за преобразуването органи 
на съответната участваща държава 
членка им оказват необходимото 
съдействие в съответствие с 
националното законодателство. 
Доколкото е необходимо за целите на 
проверката, тази помощ включва 
запечатването на всякакви служебни 
помещения и счетоводни книги или 
документи. Когато съответните 
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отговорни за преобразуването 
национални органи не разполагат с това 
правомощие, те се възползват от 
правото си да поискат необходимата 
помощ от други национални органи, 
отговорни за преобразуването.

отговорни за преобразуването 
национални органи не разполагат с това 
правомощие, те се възползват от 
правото си да поискат необходимата 
помощ от други национални органи.

Or. en

Изменение 745
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Длъжностните лица и другите 
лица, упоменати в параграфи 2 и 4, се 
ангажират да спазват изискванията 
за професионална тайна, посочени в 
член 79.

Or. en

Изменение 746
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато се подава искане за 
разрешение съгласно параграф 1, 
националният съдебен орган прави 
проверка на автентичността на 
решението на Съвета по преобразуване 
и на това дали предвидените 
принудителни мерки не са произволни 
или прекомерни предвид предмета на 
проверката. При проверката на 
пропорционалността на принудителните 
мерки националният съдебен орган 

2. Когато се подава искане за 
разрешение съгласно параграф 1, 
националният съдебен орган 
своевременно и без отлагане прави 
проверка на автентичността на 
решението на Съвета по преобразуване 
и на това дали предвидените 
принудителни мерки не са произволни 
или прекомерни предвид предмета на 
проверката. При проверката на 
пропорционалността на принудителните 
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може да поиска от Съвета по 
преобразуване подробно обяснение, по-
специално относно съображенията на 
Съвета по преобразуване, на които се 
основава предположението за 
нарушение на правните актове, 
посочени в член 26, както и относно 
тежестта на предполагаемото 
нарушение и естеството на участието на 
лицето, по отношение на което се 
вземат принудителните мерки. 
Националният съдебен орган обаче нито 
оценява необходимостта от извършване 
на проверката, нито изисква да му бъде 
предоставена информацията, 
съдържаща се в документацията на 
Съвета по преобразуване. 
Законосъобразността на решението на 
Съвета по преобразуване подлежи на 
преглед единствено от Съда на 
Европейския съюз.

мерки националният съдебен орган 
може да поиска от Съвета по 
преобразуване подробно обяснение, по-
специално относно съображенията на 
Съвета по преобразуване, на които се 
основава предположението за 
нарушение на правните актове, 
посочени в член 26, както и относно 
тежестта на предполагаемото 
нарушение и естеството на участието на 
лицето, по отношение на което се 
вземат принудителните мерки. 
Националният съдебен орган обаче нито 
оценява необходимостта от извършване 
на проверката, нито изисква да му бъде 
предоставена информацията, 
съдържаща се в документацията на 
Съвета по преобразуване. 
Законосъобразността на решението на 
Съвета по преобразуване подлежи на 
преглед единствено от Съда на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 747
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът по преобразуване дава 
инструкции на съответния национален 
орган, отговорен за преобразуването, да 
наложи периодично наказателно 
плащане на съответния субект по член 
2, в съответствие с Директива […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
от […] година, за да накара:

1. Съветът по преобразуване дава 
инструкции на съответния национален 
орган, отговорен за преобразуването, да 
наложи периодично наказателно 
плащане на съответния субект по член 
2, за да накара:

Or. en
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Изменение 748
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящото се създава Единен 
съвет по преобразуване (Съвет по 
преобразуване). Съветът по 
преобразуване е агенция на 
Европейския съюз със специфична 
структура, съответстваща на неговите 
задачи. Той е юридическо лице.

1. С настоящото се създава Единен 
съвет по преобразуване (Съвет по 
преобразуване). Съветът по 
преобразуване е агенция на 
Европейския съюз под егидата на ЕЦБ 
със специфична структура, 
съответстваща на неговите задачи. Той е 
юридическо лице.

Or. en

Изменение 749
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнителен директор; а) изпълнителен директор с право на 
глас;

Or. en

Изменение 750
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнителен директор; а) изпълнителен директор с право на 
глас;

Or. en
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Изменение 751
Мариане Тайсен

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнителен директор; а) изпълнителен директор с право на 
глас;

Or. nl

Изменение 752
Робер Гьобелс

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) четирима независими членове;

Or. en

Обосновка

Предлага се добавянето на четирима независими членове към Съвета по 
преобразуване, които не представляват никоя държава членка или национален орган, 
за да се засили европейското измерение на Съвета по преобразуване и на всички 
решения, които се вземат. Настоящото изменение следва да се разглежда заедно с 
измененията на членове 49, 51, 52, и 53.

Изменение 753
Робер Гьобелс

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заместник изпълнителен директор; заличава се
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Or. en

Изменение 754
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заместник изпълнителен директор; б) заместник-изпълнителен директор 
като член без право на глас;

Or. de

Изменение 755
Мариане Тайсен

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заместник изпълнителен директор; б) двама заместник-изпълнителни 
директори с право на глас;

Or. nl

Изменение 756
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заместник изпълнителен директор; б) заместник-изпълнителен директор 
с право на глас;

Or. en



AM\1007293BG.doc 19/169 PE521.797v01-00

BG

Изменение 757
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заместник изпълнителен директор; б) заместник-изпълнителен директор 
с право на глас;

Or. en

Изменение 758
Волф Клинц

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) член, който се назначава от 
Комисията;

заличава се

Or. en

Изменение 759
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) член, който се назначава от 
Комисията;

заличава се

Or. en

Изменение 760
Робер Гьобелс



PE521.797v01-00 20/169 AM\1007293BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) член, който се назначава от 
Комисията;

заличава се

Or. en

Обосновка

Натрупването на задачи на Комисията (окончателно вземане на решения, орган по 
държавните помощи и за защита на конкуренцията, регулаторни правомощия) може 
да породи конфликт на интереси. Поради това се предлага Комисията (COM) да 
получи статут на наблюдател, за да се сведат до минимум конфликтите на 
интереси. Настоящото изменение следва да се разглежда заедно с измененията на 
членове 49, 51, 52, и 53.

Изменение 761
Славомир Нитрас

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) член, който се назначава от 
Комисията;

заличава се

Or. en

Изменение 762
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) член, който се назначава от 
Комисията;

в) член, който се назначава от 
Комисията като член без право на глас;

Or. de
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Изменение 763
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) член, който се назначава от 
Комисията;

в) член без право на глас, който се 
назначава от Комисията;

Or. en

Изменение 764
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) член, който се назначава от 
Комисията;

в) наблюдател, който се назначава от 
Комисията и няма достъп до 
поверителна информация, свързана с 
отделни институции;

Or. en

Изменение 765
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) член, който се назначава от 
Комисията;

в) член с право на глас, който се 
назначава от Комисията;

Or. en
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Изменение 766
Мариане Тайсен

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) член, който се назначава от 
Комисията;

в) член с право на глас, който се 
назначава от Комисията;

Or. nl

Изменение 767
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) член, който се назначава от ЕЦБ; заличава се

Or. en

Изменение 768
Робер Гьобелс

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) член, който се назначава от ЕЦБ; заличава се

Or. en

Обосновка

Като се има предвид ролята на ЕЦБ като компетентен орган, се предлага ЕЦБ да 
получи статут на наблюдател, така че да се намалят до минимум потенциалните 
конфликти на интереси. Настоящото изменение следва да се разглежда заедно с 
измененията на членове 49, 51, 52, и 53. 
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Изменение 769
Славомир Нитрас

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) член, който се назначава от ЕЦБ; заличава се

Or. en

Изменение 770
Томас Хендел

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) член, който се назначава от ЕЦБ; заличава се

Or. en

Изменение 771
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) член, който се назначава от ЕЦБ; г) председател на Надзорния съвет на 
ЕЦБ като член без право на глас;

Or. de

Изменение 772
Астрид Люлинг
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Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) член, който се назначава от ЕЦБ; г) член, който се назначава от ЕЦБ и 
няма право на глас;

Or. en

Изменение 773
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) член, който се назначава от ЕЦБ; г) член без право на глас, който се 
назначава от ЕЦБ;

Or. en

Изменение 774
Мариане Тайсен

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) член, който се назначава от ЕЦБ; г) член без право на глас, който се 
назначава от ЕЦБ;

Or. nl

Изменение 775
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) член, който се назначава от ЕЦБ, г) член с право на глас, който се 
назначава от ЕЦБ;

Or. en

Изменение 776
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) независим експерт с право на глас, 
който се назначава от ЕЦБ;

Or. en

Изменение 777
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) член, който се назначава от 
Европейския парламент;

Or. en

Изменение 778
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква гб) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) член без право на глас, който се 
назначава от EМС;

Or. en

Изменение 779
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) член, който се назначава от ЕМС 
като член без право на глас;

Or. de

Изменение 780
Буркард Балц

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. член, който се назначава от EМС;

Or. en

Изменение 781
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) член, който се назначава от всяка д) член с право на глас, който се 
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участваща държава членка, 
представляващ националния орган, 
отговорен за преобразуването.

назначава от всяка участваща държава 
членка, представляващ националния 
орган, отговорен за преобразуването.

Or. en

Изменение 782
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) член, който се назначава от всяка 
участваща държава членка, 
представляващ националния орган, 
отговорен за преобразуването.

д) член с право на глас, който се 
назначава от всяка участваща държава 
членка, представляващ националния 
орган, отговорен за преобразуването.

Or. en

Изменение 783
Мариане Тайсен

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) член, който се назначава от всяка 
участваща държава членка, 
представляващ националния орган, 
отговорен за преобразуването. 

д) член с право на глас, който се 
назначава от всяка участваща държава 
членка, представляващ националния 
орган, отговорен за преобразуването.

Or. nl

Изменение 784
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква да) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) член наблюдател без право на глас, 
който се назначава от ЕБО.

Or. en

Изменение 785
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Всички членове, които се 
назначават от ЕЦБ и Европейския 
парламент, разполагат с високо 
равнище на съответен професионален 
опит и знания, например по силата на 
академичната си подготовка в 
областта на финансовия сектор. Те 
действат независимо от 
институциите, които са ги 
назначили, и не се считат за 
отговорни за институциите, които 
са ги назначили. Мандатът е пет 
години и не подлежи на подновяване.

Or. en

Изменение 786
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мандатът на изпълнителния 
директор, заместник изпълнителния
директор и на членовете на Съвета по 
преобразуване, назначени от 

2. Мандатът на изпълнителния 
директор, заместник-изпълнителния
директор и на члена на Съвета по 
преобразуване, назначен от ЕЦБ, е пет 
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Комисията и ЕЦБ, е пет години. При 
спазване на член 53, параграф 6, този 
срок не може да бъде подновяван.

години. При спазване на член 53, 
параграф 6, този срок не може да бъде 
подновяван.

Or. en

Изменение 787
Славомир Нитрас

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) пленарна сесия на Съвета по 
преобразуване, която изпълнява 
задачите, посочени в член 47;

a) пленарна сесия на Съвета по 
преобразуване

Or. en

Изменение 788
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Съветът по преобразуване действа в 
съответствие със законодателството на 
Съюза, по-специално с решенията на 
Комисията съгласно настоящия 
регламент.

Съветът по преобразуване действа в 
съответствие със законодателството на 
Съюза. 

Or. en

Изменение 789
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът по преобразуване отговаря 
пред Европейския парламент, Съвета и 
Комисията във връзка с прилагането на 
настоящия регламент, в съответствие с 
посоченото в параграфи 2—8.

1. Съветът по преобразуване отговаря 
пред Европейския парламент, Съвета и 
Комисията във връзка с прилагането на 
настоящия регламент, в съответствие с 
посоченото в параграфи 2—8, 
доколкото то не е планирано и/или 
действа в съответствие с конкретни 
инструкции от Комисията.

Or. en

Изменение 790
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът по преобразуване ежегодно 
представя доклад на Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
Европейската сметна палата относно 
изпълнението на възложените му с 
настоящия регламент задачи.

2. Съветът по преобразуване ежегодно 
представя доклад на Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
Европейската сметна палата относно 
изпълнението на възложените му с 
настоящия регламент задачи. 
Подлежащ на изискванията относно 
професионалната тайна, този доклад 
ще бъде публикуван на уебсайта на 
Съвета по преобразуване.

Or. en

Изменение 791
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът по преобразуване ежегодно 2. Съветът по преобразуване ежегодно 
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представя доклад на Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
Европейската сметна палата относно 
изпълнението на възложените му с 
настоящия регламент задачи.

представя доклад на Европейския 
парламент, Съвета, Еврогрупата, 
Комисията и Европейската сметна 
палата относно изпълнението на 
възложените му с настоящия регламент 
задачи.

Or. en

Изменение 792
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Изпълнителният директор представя 
този доклад публично пред Европейския 
парламент и Съвета.

3. Изпълнителният директор представя 
този доклад публично пред Европейския 
парламент и на Еврогрупата в 
присъствието на представители от 
всички участващи държави членки, 
чиято парична единица не е еврото.

Or. en

Изменение 793
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По искане на Европейския парламент, 
изпълнителният директор участва в 
изслушване относно изпълнението на 
задачите, свързани с преобразуването, 
пред компетентните комитети на 
Европейския парламент.

4. По искане на Европейския парламент, 
изпълнителният директор участва в 
изслушване относно изпълнението на 
задачите, свързани с преобразуването, 
пред компетентните комитети на 
Европейския парламент. Провежда се 
поне едно изслушване през всяка 
календарна година.

Or. en
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Изменение 794
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. По искане на Европейския 
парламент, заместник-
изпълнителният директор участва в 
изслушване относно изпълнението на 
задачите, свързани с преобразуването, 
пред компетентните комитети на 
Парламента.

Or. en

Изменение 795
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По искане на Съвета изпълнителният 
директор може да бъдат изслушван от 
него относно изпълнението на задачите, 
свързани с преобразуване.

5. По искане на Еврогрупата, 
изпълнителният директор може да бъде
изслушван относно изпълнението на 
задачите, свързани с преобразуване, от 
Еврогрупата или от представители 
на участващите държави членки, 
чиято валута не е еврото.

Or. en

Изменение 796
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По искане на Съвета изпълнителният 
директор може да бъдат изслушван от 
него относно изпълнението на задачите, 
свързани с преобразуване.

5. По искане на Европейския 
парламент и на Съвета изпълнителният 
директор може да бъдат изслушван от 
него относно изпълнението на задачите, 
свързани с преобразуване.

Or. en

Изменение 797
Отмар Карас

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 6
2013/0253(COD)
Член 41 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Съветът по преобразуване отговаря 
устно или писмено на въпроси, 
отправени към него от Европейския 
парламент или от Съвета, в 
съответствие с неговите собствени 
процедури, в присъствието на 
представители на участващите държави 
членки, чиято парична единица не е 
еврото.

6. Съветът по преобразуване отговаря 
устно или писмено на въпроси, 
отправени към него от Европейския 
парламент или от Съвета, в 
съответствие с неговите собствени 
процедури, в присъствието на 
представители на участващите държави 
членки, чиято парична единица не е 
еврото. На въпросите следва да се 
отговаря възможно най-бързо, като 
във всички случаи срокът за това не 
надвишава пет седмици от 
предаването им на Съвета по 
преобразуване.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира ефективността на контролиращите права на Съвета и на 
Европейския парламент, следва да се установи максимален срок за предоставяне на 
отговори. Пет седмици е времевата рамка, за която ЕЦБ и Европейският парламент 
се договориха в своето Междуинституционално споразумение за по-добро 
законотворчество с оглед на ЕНМ.
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Изменение 798
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Съветът по преобразуване отговаря 
устно или писмено на въпроси, 
отправени към него от Европейския 
парламент или от Съвета, в 
съответствие с неговите собствени 
процедури, в присъствието на
представители на участващите държави 
членки, чиято парична единица не е 
еврото.

6. Съветът по преобразуване отговаря 
устно или писмено на въпроси, 
отправени към него от Европейския 
парламент или от Еврогрупата и
представители на участващите държави 
членки, чиято парична единица не е 
еврото, съгласно собствената си 
процедура.

Or. en

Изменение 799
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Съветът по преобразуване отговаря 
устно или писмено на въпроси, 
отправени към него от Европейския 
парламент или от Съвета, в 
съответствие с неговите собствени 
процедури, в присъствието на 
представители на участващите държави 
членки, чиято парична единица не е 
еврото.

6. Съветът по преобразуване отговаря 
устно или писмено на въпроси, 
отправени към него от Европейския 
парламент или от Съвета, в 
съответствие с неговите собствени 
процедури, в присъствието на 
представители на участващите или 
неучастващите държави членки, чиято 
парична единица не е еврото.

Or. en

Изменение 800
Филип Ламбертс, Свен Гиголд
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. По време на разследванията от 
Парламента, Съветът по преобразуване 
си сътрудничи с Парламента съобразно 
ДФЕС. Съветът по преобразуване и 
Парламентът сключват подходящи 
договорености за практическите 
условия и реда на упражняване на 
демократичен контрол и надзор върху 
изпълнението на задачите, които с 
настоящия регламент са възложени на 
Съвета по преобразуване. Тези 
споразумения обхващат, наред с 
другото, достъпа до информация, 
сътрудничество при разследванията и 
информация за процедурата за избор на 
изпълнителния директор.

8. По време на разследванията от 
Парламента, Съветът по преобразуване 
си сътрудничи с Парламента съобразно 
ДФЕС. До 1 март 2015 г. Съветът по 
преобразуване и Парламентът сключват 
подходящи договорености за 
практическите условия и реда на 
упражняване на демократичен контрол 
и надзор върху изпълнението на 
задачите, които с настоящия регламент 
са възложени на Съвета по 
преобразуване. Тези споразумения 
обхващат, наред с другото, достъпа до 
информация, сътрудничество при 
разследванията и информация за 
процедурата за избор на изпълнителния 
директор и заместник-директора и по 
всички приложими аспекти имат 
най-малко обхвата и съдържанието, 
посочени в Междуинституционално 
споразумение за по-добро 
законотворчество, прието от ЕП на 
9 октомври 2013 г, в рамките на ЕНМ 
съгласно член 20, параграф 9 от 
регламент [ЕНМ]. Тези споразумения 
включват споразумение между 
Съвета по преобразуване и 
Парламента относно принципите и 
процедурите за класификация, 
предаване на Парламента и закъсняла 
публично оповестяване на 
поверителна информация, различни 
от тези посочени в 
Междуинституционално 
споразумение за по-добро 
законотворчество съгласно член 20, 
параграф 9 от регламент [ЕНМ].

Or. en
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Изменение 801
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националният парламент на 
участваща държава членка може да 
покани изпълнителния директор да 
участва в размяната на мнения във 
връзка с преобразуването на кредитни 
институции в съответната държава 
членка заедно с представител на 
националния орган, отговорен за 
преобразуването.

2. Националният парламент на 
участваща държава членка може да 
покани изпълнителния директор да 
участва в размяната на мнения във 
връзка с преобразуването на субекти, 
посочени в член 2 в съответната 
държава членка заедно с представител 
на националния орган, отговорен за 
преобразуването.

Or. en

Изменение 802
Вики Форд, Иво Стрейчек

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Националните парламенти и 
неучастващите държави членки 
могат да поканят изпълнителния 
директор на Съвета по преобразуване 
заедно с представители на техните 
национални органи по 
преобразуването да участват в обмен 
на мнения относно всички възможни 
косвени резултати от 
преобразуването на кредитните 
институции в участващите държави
членки относно субекти извън 
обхвата на ЕОМ.

Or. en
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Изменение 803
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членовете на Съвета, посочени в 
член 40, параграф 2, действат 
независимо и обективно в интерес на 
Съюза като цяло, като нямат право да 
искат, нито да приемат указания от 
институции или органи на Съюза, от 
правителства на държави членки или от 
други публични или частни органи.

2. Членовете на Съвета, посочени в 
член 39, параграф 1, действат 
независимо и обективно в интерес на 
Съюза като цяло, като нямат право да 
искат, нито да приемат указания от 
институции или органи на Съюза, от 
правителства на държави членки или от 
други публични или частни органи.

Or. en

Изменение 804
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Съветът по преобразуване е със 
седалище в Брюксел, Белгия.

Съветът по преобразуване е със 
седалище във Франкфурт на Майн, 
Германия.

Or. de

Изменение 805
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Съветът по преобразуване е със 
седалище в Брюксел, Белгия.

Съветът по преобразуване е със 
седалище във Франкфурт на Майн, 
Германия.
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Or. en

Изменение 806
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) приема до 30 ноември на всяка година 
годишната си работна програма за 
следващата година в съответствие с 
член 49, параграф 1 въз основа на 
проект, представен от изпълнителния 
директор, и я предава за информация на 
Европейския парламент, на Съвета, на 
Комисията и на Европейската централна 
банка;

а) приема до 30 ноември на всяка година 
годишната си работна програма за 
следващата година в съответствие с 
член 49, параграф 1 въз основа на 
проект, представен от изпълнителния 
директор, и я предава за информация на 
Европейския парламент, на Съвета, на 
Комисията и на Европейската централна 
банка; въвеждането на годишната 
работна програма на Съвета по 
преобразуване следва да бъде 
наблюдавано и контролирано на всеки 
три месеца на пленарното заседание 
на Съвета.

Or. en

Изменение 807
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) приема до 30 ноември на всяка година 
годишната си работна програма за 
следващата година в съответствие с 
член 49, параграф 1 въз основа на 
проект, представен от изпълнителния 
директор, и я предава за информация на 
Европейския парламент, на Съвета, на 
Комисията и на Европейската централна 
банка;

а) приема до 30 ноември на всяка година 
годишната си работна програма за 
следващата година в съответствие с 
член 49, параграф 1 въз основа на 
проект, представен от изпълнителния 
директор, и я предава за информация на 
Европейския парламент, на 
Еврогрупата и на представители на 
участващите държави членки, чиято 
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валута не е еврото, на Комисията и на 
Европейската централна банка;

Or. en

Изменение 808
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) приема годишния си бюджет в 
съответствие с член 59, параграф 2;

б) приема, наблюдава и контролира
годишния си бюджет в съответствие с 
член 58, параграф 2 и член 58, 
параграф 2а. Наблюдението и 
контролът следва да се 
осъществяват на всеки три месеца.

Or. en

Изменение 809
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) представя становища и/или 
препоръки относно тримесечния 
проектодоклад на изпълнителния 
директор, посочен в член 52, 
параграф 2, буква ж);

Or. en

Изменение 810
Диогу Фейо
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Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) взема решения относно доброволното 
даване на заеми между финансовите 
механизми по член 68, взаимното 
използване на националните финансови 
механизми по член 72, както и относно 
кредитиране на схема за гарантиране на 
депозитите в съответствие с член 73;

в) взема решения относно доброволното 
даване на заеми между финансовите 
механизми по член 68, взаимното 
използване на националните финансови 
механизми по член 72, както и относно 
кредитиране на схема за гарантиране на 
депозитите в съответствие с член 73, 
параграф 4;

Or. en

Изменение 811
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приема годишен отчет за дейността 
си по член 42. В този доклад се 
представят подробни обяснения във 
връзка с изпълнението на бюджета;

г) приема годишния отчет за дейността 
си по член 41. В този доклад се 
представят подробни обяснения във 
връзка с изпълнението на бюджета;

Or. en

Изменение 812
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът по преобразуване провежда 
годишно най-малко две редовни 
заседания в пленарна сесия. Освен това 
той заседава по инициатива на 
изпълнителния директор, по искане на 

2. Съветът по преобразуване провежда 
годишно най-малко две редовни 
заседания в пленарна сесия. Освен това 
той заседава по инициатива на 
изпълнителния директор, по искане на 
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Комисията или по искане на най-малко 
една трета от членовете си.

ЕЦБ или по искане на най-малко една 
трета от членовете си.

Or. en

Изменение 813
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът по преобразуване провежда 
годишно най-малко две редовни 
заседания в пленарна сесия. Освен това 
той заседава по инициатива на 
изпълнителния директор, по искане на 
Комисията или по искане на най-малко 
една трета от членовете си.

2. Съветът по преобразуване провежда 
годишно най-малко две редовни 
заседания в пленарна сесия. Освен това 
той заседава по инициатива на 
изпълнителния директор, по искане на 
Комисията, по искане на ЕЦБ или по 
искане на най-малко една трета от 
членовете си.

Or. en

Изменение 814
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът по преобразуване провежда 
годишно най-малко две редовни 
заседания в пленарна сесия. Освен това 
той заседава по инициатива на 
изпълнителния директор, по искане на 
Комисията или по искане на най-малко 
една трета от членовете си.

2. Съветът по преобразуване провежда 
годишно най-малко четири редовни 
заседания в пленарна сесия. Освен това 
той заседава по инициатива на 
изпълнителния директор, по искане на 
Комисията или по искане на най-малко 
една трета от членовете си.

Or. en
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Изменение 815
Волф Клинц

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В пленарната си сесия Съветът по 
преобразуване взема решения с 
обикновено мнозинство от членовете 
си. За решенията по член 47, 
параграф 1, буква в) обаче се вземат с 
мнозинство от две трети от 
членовете.

1. В пленарната си сесия Съветът по 
преобразуване взема решения с 
квалифицирано мнозинство от 
членовете си.

Or. en

Изменение 816
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В пленарната си сесия Съветът по 
преобразуване взема решения с 
обикновено мнозинство от членовете 
си. За решенията по член 47, 
параграф 1, буква в) обаче се вземат с 
мнозинство от две трети от членовете.

1. В пленарната си сесия Съветът по 
преобразуване взема решения с 
мнозинство от две трети от членовете.

Or. en

Изменение 817
Буркард Балц

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпълнителният директор участва в 2. Изпълнителният директор участва в 
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гласуването. гласуването. Членовете, определени 
от Комисията, от ЕЦБ и от ЕМС, 
нямат право на глас.

Or. en

Изменение 818
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай че решението на Съвета 
би накърнило бюджетния 
суверенитет на дадена държава 
членка, то зависи от одобрението на 
тази държава членка.

Or. de

Изменение 819
Буркард Балц

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При спазване на параграфи 2 и 3 
членовете на Съвета по преобразуване, 
посочени в член 40, параграф 1, букви 
от а) до г), участват в работата на 
изпълнителните му сесии.

1. При спазване на параграфи 2 и 3 
членовете на Съвета по преобразуване, 
посочени в член 39, параграф 1, букви 
от а) до г), участват в работата на 
изпълнителните му сесии. Членовете, 
определени от Комисията, от ЕЦБ и 
от ЕМС, нямат право на глас.

Or. en

Изменение 820
Робер Гьобелс
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Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При спазване на параграфи 2 и 3 
членовете на Съвета по преобразуване, 
посочени в член 40, параграф 1, букви 
от а) до г), участват в работата на 
изпълнителните му сесии.

1. При спазване на параграфи 2 и 3 
членовете на Съвета по преобразуване, 
посочени в член 39, параграф 1, букви а) 
и аа), участват в работата на 
изпълнителните му сесии.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира европейското измерение на ЕОМ и на Съвета по преобразуване, 
само изпълнителният директор и 4 независими члена следва да бъдат членове на 
Съвета по преобразуване с право на глас в процеса на вземане на решения. 
Настоящото изменение следва да се чете заедно с измененията на членове 39, 51, 52 и 
53.

Изменение 821
Робер Гьобелс

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разискванията относно субект по 
член 2 или група от субекти, 
регистрирани само в една участваща 
държава членка, членът, определен от 
тази държава членка, също участва в 
разискванията и в процеса на вземане 
на решения в съответствие с член 52, 
параграфи 1 и 3.

2. При разискванията относно субект по 
член 2 или група от субекти, 
регистрирани само в една участваща 
държава членка, членът, определен от 
тази държава членка, също участва в 
разискванията като наблюдател без 
право на глас.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира европейското измерение на ЕОМ и на Съвета по преобразуване, 
само изпълнителният директор и 4 независими члена следва да бъдат членове на 
Съвета по преобразуване с право на глас в процеса на вземане на решения. При все 
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това Съветът по преобразуване не взема решение без да изслуша членовете, 
определени от съответната държава членка и да вземе техните мнения надлежно 
предвид. Настоящото изменение следва да се чете заедно с измененията на 
членове 39, 51, 52 и 53.

Изменение 822
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разискванията относно субект по 
член 2 или група от субекти, 
регистрирани само в една участваща 
държава членка, членът, определен от 
тази държава членка, също участва в 
разискванията и в процеса на вземане на 
решения в съответствие с член 52, 
параграфи 1 и 3.

2. При разискванията относно субект по 
член 2 или група от субекти, 
регистрирани само в една участваща 
държава членка, членът, определен от 
тази държава членка, също участва в 
разискванията и в процеса на вземане на 
решения в съответствие с член 51, 
параграфи 1 и 3.

Or. en

Изменение 823
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При разискванията относно 
трансгранична група членът, определен 
от държавата членка, в която се намира 
органът, отговорен за преобразуване на 
равнище група, както и членовете, 
определени от държавите членки, в 
които е установено дъщерно дружество 
или субект, който попада в обхвата на 
консолидирания надзор, участват в 
разискванията и в процеса на вземане на 
решение в съответствие с член 52, 
параграфи 2 и 3.

3. При разискванията относно 
трансгранична група членът, определен 
от държавата членка, в която се намира 
органът, отговорен за преобразуване на 
равнище група, както и членовете, 
определени от държавите членки, в 
които е установено дъщерно дружество, 
клон или субект, който попада в обхвата 
на консолидирания надзор, също 
участват в разискванията и в процеса на 
вземане на решение в съответствие с 
член 51, параграфи 2 и 3.
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Or. en

Изменение 824
Робер Гьобелс

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При разискванията относно 
трансгранична група членът, определен 
от държавата членка, в която се намира 
органът, отговорен за преобразуване на 
равнище група, както и членовете, 
определени от държавите членки, в 
които е установено дъщерно дружество 
или субект, който попада в обхвата на 
консолидирания надзор, участват в 
разискванията и в процеса на вземане 
на решение в съответствие с член 52, 
параграфи 2 и 3.

3. При разискванията относно 
трансгранична група членът, определен 
от държавата членка, в която се намира 
органът, отговорен за преобразуване на 
равнище група, както и членовете, 
определени от държавите членки, в 
които е установено дъщерно дружество 
или субект, който попада в обхвата на 
консолидирания надзор, участват в 
разискванията като наблюдатели без 
право на глас.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира европейското измерение на ЕОМ и на Съвета по преобразуване, 
само изпълнителният директор и 4 независими члена следва да бъдат членове на 
Съвета по преобразуване с право на глас в процеса на вземане на решения. При все 
това Съветът по преобразуване не взема решение без да изслуша членовете, 
определени от държавата членка домакин и държавата членка гост и да вземе 
техните мнения надлежно предвид. Настоящото изменение следва да се чете заедно с 
измененията на членове 39, 51, 52 и 53.

Изменение 825
Илдико Гал-Пелц, Теодор Думитру Столожан

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато е уместно, Съветът по 
преобразуване може също да призове 
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допълнителни наблюдатели да 
участват в заседанията на 
изпълнителната сесия, по-специално 
отговорните за преобразуването
национални органи на неучастващи 
държави членки, при обсъждане на 
дадена група, която има дъщерни 
дружества или значителни клонове в 
тези неучастващи държави членки.

Or. en

Изменение 826
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Координаторите на вътрешни 
екипи по преобразуване, посочени в 
член 77, също ще участват в 
изпълнителните сесии на Съвета по 
преобразуване, но без право на глас при 
обсъждането и при вземане на 
решения с оглед на субекти, посочени 
в член 2.

Or. en

Изменение 827
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Съветът по преобразуване създава 
административен съвет по 
разглеждане с цел извършване на 
вътрешно административно 
разглеждане на решенията, взети на 
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изпълнителните му сесии, в 
изпълнение на правомощията, 
предоставени му в настоящия 
регламент, и относно схеми за 
преобразуване и/или мерки, вследствие 
на искане за разглеждане, внесено от 
отговорните за преобразуването 
национални органи, чиито членове са 
участвали в обсъжданията и 
вземането на решения в 
съответствие с параграфи 2 и 3, в 
случай на сериозно несъгласие 
относно решенията на Съвета по 
преобразуване. 

Or. en

Изменение 828
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подготвя решенията, които следва да 
бъдат приети от пленарната сесия;

а) подготвя всички решения, които 
следва да бъдат приети от пленарната 
сесия;

Or. en

Изменение 829
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) да предоставя възможно най-рано 
на Комисията цялата необходима 
информация, която да ѝ позволи да 
вземе обосновано решение съгласно 
член 16, параграф 6.

заличава се
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Or. en

Изменение 830
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) да предоставя възможно най-рано на 
Комисията цялата необходима 
информация, която да ѝ позволи да 
вземе обосновано решение съгласно 
член 16, параграф 6.

i) да предоставя възможно най-рано на 
Комисията цялата необходима 
информация.

Or. en

Изменение 831
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) да предоставя възможно най-рано на 
Комисията цялата необходима 
информация, която да ѝ позволи да 
вземе обосновано решение съгласно 
член 16, параграф 6.

i) да предоставя възможно най-рано на 
националните компетентни органи
цялата необходима информация, която 
да им позволи да вземат обосновано 
решение съгласно член 16, параграф 6.

Or. en

Изменение 832
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2 – буква б) – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) да предоставя възможно най-рано на 
Комисията цялата необходима 
информация, която да ѝ позволи да 
вземе обосновано решение съгласно 
член 16, параграф 6.

i) да предоставя възможно най-рано на 
Комисията проекторешение в 
съответствие с член 16 заедно с
цялата необходима информация, която 
да ѝ позволи да вземе обосновано 
решение съгласно член 16, параграф 6.

Or. en

Изменение 833
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2 – буква б) – подточка iia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) подготовката и оценката на 
плановете за преобразуване съгласно 
членове 7 и 9;

Or. en

Изменение 834
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2 – буква б) – подточка iiб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiб) определяне на минималните 
изисквания за собствени фондове и 
допустими задължения, които 
институциите и предприятията 
майки трябва да поддържат, в 
съответствие с член 10;

Or. en
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Изменение 835
Илдико Гал-Пелц, Теодор Думитру Столожан

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При необходимост в спешни случаи 
Съветът по преобразуване на своя 
изпълнителна сесия може да приема 
временни решения от името на 
пленарната сесия, по-специално по 
въпроси, свързани с 
административното управление, в 
това число и по бюджетни въпроси.

заличава се

Or. en

Обосновка

В съответствие с директивата за възстановяване и оздравяване на банките, всички 
органи по преобразуването на групата следва да бъдат консултирани, тъй като 
времето е от голямо значение в ситуации на преобразуване. От значение е възможно 
най-ранното им включване, така че да не се поемат рискови усложнения на равнище 
на колегията.

Изменение 836
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Изпълнителната сесия на Съвета 
по преобразуване се свиква по 
инициатива на изпълнителния 
директор или по молба на неговите 
членове.

заличава се

Or. en
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Изменение 837
Илдико Гал-Пелц, Теодор Думитру Столожан

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Изпълнителната сесия на Съвета по 
преобразуване се свиква по инициатива 
на изпълнителния директор или по 
молба на неговите членове.

4. Изпълнителната сесия на Съвета по 
преобразуване се свиква по инициатива 
на изпълнителния директор или по 
молба на който и да е от неговите
членове.

Or. en

Изменение 838
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Изпълнителната сесия на Съвета по 
преобразуване се свиква по инициатива 
на изпълнителния директор или по 
молба на неговите членове.

4. Изпълнителната сесия на Съвета по 
преобразуване се свиква по инициатива 
на изпълнителния директор или по 
молба на който и да е от неговите 
членове.

Or. en

Изменение 839
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При разискванията относно отделно 
предприятие или група, създадена само 
в една участваща държава членка, 
Съветът по преобразуване взема 

1. При разискванията относно отделно 
предприятие или група, създадена само 
в една участваща държава членка, 
Съветът по преобразуване взема 
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решения на своите изпълнителни сесии 
с обикновено мнозинство на 
участващите членове. В случай на равен 
брой гласове решаващ глас има 
изпълнителният директор.

решения на своите изпълнителни сесии 
с обикновено мнозинство на 
участващите членове. В случай на равен 
брой гласове решаващ глас има 
изпълнителният директор. 
Разпределението на правото на глас е 
следното:
а) изпълнителният директор: един 
глас
б) заместник-изпълнителният 
директор: един глас
в) членът, определен от Комисията: 
два гласа
г) членът, определен от всяка 
участваща държава членка, 
представляващ националния орган по 
преобразуването: два гласа.

Or. en

Изменение 840
Робер Гьобелс

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При разискванията относно 
отделно предприятие или група, 
създадена само в една участваща 
държава членка, Съветът по 
преобразуване взема решения на своите 
изпълнителни сесии с обикновено 
мнозинство на участващите членове. 
В случай на равен брой гласове 
решаващ глас има изпълнителният 
директор.

1. Съветът по преобразуване взема 
решения на своите изпълнителни сесии 
с обикновено мнозинство на членовете 
с право на глас. В случай на равен брой 
гласове решаващ глас има 
изпълнителният директор.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира европейското измерение на ЕОМ и на Съвета по преобразуване, 
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само изпълнителният директор и 4 постоянни независими члена следва да бъдат 
членове на Съвета по преобразуване с право на глас в процеса на вземане на решения. 
Настоящото изменение следва да се чете заедно с измененията на членове 39, 49, 52 и 
53.

Изменение 841
Буркард Балц

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При разискванията относно отделно 
предприятие или група, създадена само 
в една участваща държава членка, 
Съветът по преобразуване взема 
решения на своите изпълнителни сесии 
с обикновено мнозинство на 
участващите членове. В случай на равен 
брой гласове решаващ глас има 
изпълнителният директор.

1. При разискванията относно отделно 
предприятие или група, създадена само 
в една участваща държава членка, 
Съветът по преобразуване взема 
решения на своите изпълнителни сесии 
с обикновено мнозинство на 
участващите членове с право на глас. В 
случай на равен брой гласове решаващ 
глас има изпълнителният директор.

Or. en

Изменение 842
Филип Ламбертс, Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При разискванията относно отделно 
предприятие или група, създадена само 
в една участваща държава членка, 
Съветът по преобразуване взема 
решения на своите изпълнителни сесии 
с обикновено мнозинство на 
участващите членове. В случай на равен 
брой гласове решаващ глас има 
изпълнителният директор.

1. При разискванията относно отделно 
предприятие или група, създадена само 
в една участваща държава членка, 
Съветът по преобразуване взема 
решения на своите изпълнителни сесии 
с обикновено мнозинство на 
участващите членове, посочени в 
член 49, параграф 2. В случай на равен 
брой гласове решаващ глас има 
изпълнителният директор.
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Or. en

Изменение 843
Робер Гьобелс

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
обикновено мнозинство на 
участващите членове. Всеки от 
членовете на Съвета по 
преобразуване, посочени в член 40, 
параграф 2, и членът, определен от 
държавата членка, в която се намира 
органът по преобразуване на равнище 
група, има право на един глас. 
Останалите участващи членове 
имат право на глас, равняващо се на 
един глас, разделен на броя на 
отговорните за преобразуването 
органи на държавите членки, в които 
е установено дъщерно дружество или 
субект, обхванати от консолидирания 
надзор. В случай на равен брой гласове 
решаващ глас има изпълнителният 
директор.

заличава се

Or. en

Обосновка

За да се гарантира европейското измерение на ЕОМ и на Съвета по преобразуване, 
само изпълнителният директор и 4 постоянни независими члена следва да бъдат 
членове на Съвета по преобразуване с право на глас в процеса на вземане на решения. 
Настоящото изменение следва да се чете заедно с измененията на членове 39, 49, 52 и 
53.
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Изменение 844
Славомир Нитрас

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с
обикновено мнозинство на 
участващите членове. Всеки от 
членовете на Съвета по преобразуване, 
посочени в член 40, параграф 2, и 
членът, определен от държавата 
членка, в която се намира органът по 
преобразуване на равнище група, има 
право на един глас. Останалите 
участващи членове имат право на 
глас, равняващо се на един глас, 
разделен на броя на отговорните за 
преобразуването органи на 
държавите членки, в които е 
установено дъщерно дружество или 
субект, обхванати от консолидирания 
надзор. В случай на равен брой гласове 
решаващ глас има изпълнителният 
директор.

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си
относно действията по преобразуване
на своите изпълнителни сесии с
единодушие на участващите членове. 
Всеки от членовете на Съвета по 
преобразуване има право на един глас.
Изпълнителната сесия разполага със 
7 дни за вземане на решение. Ако не е 
постигнато съвместно споразумение, 
тогава проекторешението се
представя на пленарната сесия и се 
приема с обикновено мнозинство.

Or. en

Изменение 845
Илдико Гал-Пелц

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
обикновено мнозинство на 

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии. Членовете 
на изпълнителната сесия на Съвета по 
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участващите членове. Всеки от
членовете на Съвета по преобразуване, 
посочени в член 40, параграф 2, и 
членът, определен от държавата 
членка, в която се намира органът по 
преобразуване на равнище група, има 
право на един глас. Останалите 
участващи членове имат право на 
глас, равняващо се на един глас, 
разделен на броя на отговорните за 
преобразуването органи на 
държавите членки, в които е 
установено дъщерно дружество или 
субект, обхванати от консолидирания 
надзор. В случай на равен брой гласове 
решаващ глас има изпълнителният 
директор.

преобразуване вземат съвместно 
решение.

При липса на съвместно решение 
Съветът по преобразуване взема 
решение на пленарната си сесия, 
както е посочено в член 48.

Or. en

Обосновка

Отговорните за преобразуването национални органи се насърчават да положат 
усилия за вземане на съвместно решение. Ако не успеят да постигнат консенсус, 
всички останали участващи държави членки ще разискват въпроса и ще гласуват с 
обикновено мнозинство (един член — един глас).

Изменение 846
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
обикновено мнозинство на участващите 
членове. Всеки от членовете на Съвета 
по преобразуване, посочени в член 40, 

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
обикновено мнозинство на участващите 
членове. Всеки от членовете на Съвета 
по преобразуване, посочени в член 39, 
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параграф 2, и членът, определен от 
държавата членка, в която се намира 
органът по преобразуване на равнище 
група, има право на един глас. 
Останалите участващи членове 
имат право на глас, равняващо се на 
един глас, разделен на броя на 
отговорните за преобразуването 
органи на държавите членки, в които 
е установено дъщерно дружество или 
субект, обхванати от консолидирания 
надзор. В случай на равен брой гласове 
решаващ глас има изпълнителният 
директор.

параграф 1 има следното право на 
глас:

а) изпълнителният директор: един 
глас
б) заместник-изпълнителният 
директор: един глас
в) членът, определен от Комисията: 
два гласа
г) членът, определен от държавата 
членка,
в която се намира органа по 
преобразуване на равнище на групата: 
един глас
д) членът, определен от държавите 
членки, в които е установено дъщерно 
дружество или субект, обхванати от 
консолидирания надзор има един глас, 
най-много два гласа, когато тези 
членове са повече от двама.
В случай на равен брой гласове 
решаващ глас има изпълнителният 
директор.

Or. en

Изменение 847
Буркард Балц

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
обикновено мнозинство на участващите 
членове. Всеки от членовете на Съвета 
по преобразуване, посочени в член 40, 
параграф 2, и членът, определен от 
държавата членка, в която се намира 
органът по преобразуване на равнище 
група, има право на един глас. 
Останалите участващи членове имат 
право на глас, равняващо се на един 
глас, разделен на броя на отговорните за 
преобразуването органи на държавите 
членки, в които е установено дъщерно 
дружество или субект, обхванати от 
консолидирания надзор. В случай на 
равен брой гласове решаващ глас има 
изпълнителният директор.

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
обикновено мнозинство на участващите 
членове с право на глас. Всеки от 
членовете на Съвета по преобразуване, 
посочени в член 39, параграф 1, 
букви а), б) и д), и членът, определен от 
държавата членка, в която се намира 
органът по преобразуване на равнище 
група, има право на един глас. 
Останалите участващи членове с право 
на глас имат право на глас, равняващо 
се на един глас, разделен на броя на 
отговорните за преобразуването органи 
на държавите членки, в които е 
установено дъщерно дружество или 
субект, обхванати от консолидирания 
надзор. В случай на равен брой гласове 
решаващ глас има изпълнителният 
директор.

Or. en

Изменение 848
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
обикновено мнозинство на участващите 
членове. Всеки от членовете на Съвета 
по преобразуване, посочени в член 40, 
параграф 2, и членът, определен от 
държавата членка, в която се намира 
органът по преобразуване на равнище 

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
обикновено мнозинство на участващите 
членове. Всеки от членовете на Съвета 
по преобразуване, посочени в член 40, 
параграф 2, и членът, определен от 
държавата членка, в която се намира 
органът по преобразуване на равнище 
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група, има право на един глас. 
Останалите участващи членове 
имат право на глас, равняващо се на 
един глас, разделен на броя на 
отговорните за преобразуването 
органи на държавите членки, в които 
е установено дъщерно дружество или 
субект, обхванати от консолидирания 
надзор. В случай на равен брой гласове 
решаващ глас има изпълнителният 
директор.

група и всяка от участващите 
държави членки, в които се намира 
дъщерно дружество или клон на 
институцията майка, има по един 
глас. В случай на равен брой гласове 
решаващ глас има изпълнителният 
директор.

Or. en

Изменение 849
Кришианис Каринш

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
обикновено мнозинство на участващите 
членове. Всеки от членовете на Съвета 
по преобразуване, посочени в член 40, 
параграф 2, и членът, определен от 
държавата членка, в която се намира 
органът по преобразуване на равнище 
група, има право на един глас. 
Останалите участващи членове имат 
право на глас, равняващо се на един 
глас, разделен на броя на отговорните 
за преобразуването органи на 
държавите членки, в които е 
установено дъщерно дружество или 
субект, обхванати от консолидирания 
надзор. В случай на равен брой гласове 
решаващ глас има изпълнителният 
директор.

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
обикновено мнозинство на участващите 
членове. Всеки от членовете на Съвета 
по преобразуване, посочени в член 40, 
параграф 2, и членовете, определени от 
държавите членки, в които се 
намират органите по преобразуване 
на равнище група и домакин, имат
право на един глас. Останалите 
участващи членове имат право на глас, 
равняващо се на един глас. В случай на 
равен брой гласове решаващ глас има 
изпълнителният директор.

Or. en
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Изменение 850
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
обикновено мнозинство на участващите 
членове. Всеки от членовете на Съвета 
по преобразуване, посочени в член 40, 
параграф 2, и членът, определен от 
държавата членка, в която се намира 
органът по преобразуване на равнище 
група, има право на един глас. 
Останалите участващи членове имат 
право на глас, равняващо се на един 
глас, разделен на броя на отговорните за 
преобразуването органи на държавите 
членки, в които е установено дъщерно 
дружество или субект, обхванати от 
консолидирания надзор. В случай на 
равен брой гласове решаващ глас има 
изпълнителният директор.

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
обикновено мнозинство на участващите 
членове. Всеки от членовете на Съвета 
по преобразуване, посочени в член 40, 
параграф 2, с изключение на 
Комисията, и членът, определен от 
държавата членка, в която се намира 
органът по преобразуване на равнище 
група, има право на един глас. 
Останалите участващи членове имат 
право на глас, равняващо се на един 
глас, разделен на броя на отговорните за 
преобразуването органи на държавите 
членки, в които е установено дъщерно 
дружество или субект, обхванати от 
консолидирания надзор. В случай на 
равен брой гласове решаващ глас има 
изпълнителният директор.

Or. en

Изменение 851
Данута Мария Хюбнер

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
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обикновено мнозинство на участващите 
членове. Всеки от членовете на Съвета 
по преобразуване, посочени в член 40, 
параграф 2, и членът, определен от 
държавата членка, в която се намира 
органът по преобразуване на равнище 
група, има право на един глас. 
Останалите участващи членове имат 
право на глас, равняващо се на един 
глас, разделен на броя на отговорните за 
преобразуването органи на държавите 
членки, в които е установено дъщерно 
дружество или субект, обхванати от 
консолидирания надзор. В случай на 
равен брой гласове решаващ глас има 
изпълнителният директор.

обикновено мнозинство на участващите 
членове. Всеки от членовете на Съвета 
по преобразуване, посочени в член 40, 
параграф 2, и членът, определен от 
държавата членка, в която се намира 
органът по преобразуване на равнище 
група, има право на един глас. 
Останалите участващи членове имат 
право на глас, равняващо се на два 
гласа, разделен на броя на отговорните 
за преобразуването органи на държавите 
членки, в които е установено дъщерно 
дружество или субект, обхванати от 
консолидирания надзор, предизвикващи 
трансгранична загриженост относно 
решенията за преобразуване в поне две 
участващи държави, в които е 
установено дъщерно дружество или 
субект, обхванати от консолидирания 
надзор. Ако само една държава членка
с дъщерно дружество или субект, 
обхванат от консолидирания надзор, е 
засегната от трансгранично решение 
за преобразуване, тогава органът по 
преобразуването на въпросната 
държава членки има само един глас. В 
случай на равен брой гласове решаващ 
глас има изпълнителният директор.

Or. en

Изменение 852
Мариане Тайсен

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
обикновено мнозинство на 
участващите членове. Всеки от
членовете на Съвета по преобразуване, 

2. При разискванията относно 
трансгранична група на 
изпълнителните сесии на Съвета по 
преобразуване членовете на Съвета по 
преобразуване, посочени в
букви a), б) и в) от член 39, параграф 1,
членът, определен от държавата членка, 
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посочени в член 40, параграф 2, и
членът, определен от държавата членка, 
в която се намира органът по 
преобразуване на равнище група, има 
право на един глас. Останалите 
участващи членове имат право на глас, 
равняващо се на един глас, разделен на 
броя на отговорните за преобразуването 
органи на държавите членки, в които е 
установено дъщерно дружество или 
субект, обхванати от консолидирания 
надзор. В случай на равен брой гласове 
решаващ глас има изпълнителният 
директор.

в която се намира органът по 
преобразуване на равнище група, и
останалите участващи членове на 
отговорните за преобразуването органи 
на държавите членки, в които е 
установено дъщерно дружество или 
субект под консолидиран надзор,
правят всичко в рамките на техните 
правомощия, за да постигнат 
съвместно решение в рамките на 
срока, определен от Съвета, като се 
вземе предвид неотложността на 
този специфичен въпрос. Ако не е 
взето съвместно решение съгласно 
параграф 1, членовете на Съвета, 
посочени в букви a), б) и в) от член 39, 
параграф 1, вземат решение с 
обикновено мнозинство, като всеки 
член с право на глас има един глас. В 
случай на равен брой гласове решаващ 
глас има изпълнителният директор.

Or. nl

Изменение 853
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
обикновено мнозинство на участващите 
членове. Всеки от членовете на Съвета 
по преобразуване, посочени в член 40, 
параграф 2, и членът, определен от 
държавата членка, в която се намира 
органът по преобразуване на равнище 
група, има право на един глас. 
Останалите участващи членове имат 
право на глас, равняващо се на един 
глас, разделен на броя на отговорните за 

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
обикновено мнозинство на участващите 
членове. Всеки от членовете на Съвета 
по преобразуване, посочени в член 39, 
параграф 2, и членът, определен от 
държавата членка, в която се намира 
органът по преобразуване на равнище 
група, има право на един глас. 
Останалите участващи членове имат 
право на глас, равняващо се на един 
глас, разделен на броя на отговорните за 
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преобразуването органи на държавите 
членки, в които е установено дъщерно 
дружество или субект, обхванати от 
консолидирания надзор. В случай на 
равен брой гласове решаващ глас има 
изпълнителният директор.

преобразуването органи на държавите 
членки, в които е установено дъщерно 
дружество, клон или субект, обхванати 
от консолидирания надзор.
Определянето на разделението на 
гласовете на отговорните за 
преобразуването национални органи 
от всяка държава членка, в която е 
установено дъщерно дружество, клон 
или субекти, обхванати от 
консолидирания надзор, взема предвид 
относителното значение на 
дъщерното дружество, клона или 
субекта, обхванати от 
консолидирания надзор, за 
икономиката на всяка държава 
членка домакин и за групата като 
цяло. В случай на равен брой гласове 
решаващ глас има изпълнителният 
директор.

Or. en

Изменение 854
Филип Ламбертс, Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
обикновено мнозинство на участващите 
членове. Всеки от членовете на Съвета 
по преобразуване, посочени в член 40,
параграф 2, и членът, определен от 
държавата членка, в която се намира 
органът по преобразуване на равнище 
група, има право на един глас.
Останалите участващи членове имат 
право на глас, равняващо се на един 
глас, разделен на броя на отговорните 

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
обикновено мнозинство на участващите 
членове, посочени в член 49, 
параграф 3 със следните изменения:
Всеки от членовете на Съвета по 
преобразуване, посочени в член 39,
параграф 1, букви от а) до г) и членът, 
определен от държавата членка, в която 
се намира органът по преобразуване на 
равнище група, има право на един глас.
Всеки от участващите членове, в 
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за преобразуването органи на 
държавите членки, в които е 
установено дъщерно дружество или 
субект, обхванати от консолидирания 
надзор. В случай на равен брой гласове 
решаващ глас има изпълнителният 
директор.

които е установено дъщерно дружество 
или субект, обхванати от 
консолидирания надзор, има право на 
глас равно на едно делено на техния 
брой. В случай на равен брой гласове 
решаващ глас има изпълнителният 
директор.

Or. en

Изменение 855
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
обикновено мнозинство на участващите 
членове. Всеки от членовете на Съвета 
по преобразуване, посочени в член 40, 
параграф 2, и членът, определен от 
държавата членка, в която се намира 
органът по преобразуване на равнище 
група, има право на един глас.
Останалите участващи членове имат 
право на глас, равняващо се на един
глас, разделен на броя на отговорните за 
преобразуването органи на държавите 
членки, в които е установено дъщерно 
дружество или субект, обхванати от 
консолидирания надзор. В случай на 
равен брой гласове решаващ глас има 
изпълнителният директор.

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
обикновено мнозинство на участващите 
членове. Всеки от членовете на Съвета 
по преобразуване, посочени в член 40, 
параграф 2, и членът, определен от 
държавата членка, в която се намира 
органът по преобразуване на равнище 
група, има право на два гласа.
Останалите участващи членове имат 
право на глас, равняващо се на два 
гласа, разделен на броя на отговорните 
за преобразуването органи на държавите 
членки, в които е установено дъщерно 
дружество или субект, обхванати от 
консолидирания надзор. В случай на 
равен брой гласове решаващ глас има 
изпълнителният директор.

Or. en

Изменение 856
Вики Форд
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Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До постигането на целевото 
равнище на финансиране, посочено в 
член 65, всеки член, определен от 
държава членка, има възможност да 
изиска веднъж допълнително обсъждане 
от страна на Съвета по преобразуване, 
когато обсъждано решение засяга 
фискалните отговорности на 
съответната държава членка.

3. Всеки член, определен от държава 
членка, има възможност да изиска 
веднъж допълнително обсъждане от 
страна на Съвета по преобразуване, 
когато обсъждано решение засяга 
фискалните отговорности на 
съответната държава членка.

Or. en

Изменение 857
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До постигането на целевото 
равнище на финансиране, посочено в 
член 65, всеки член, определен от 
държава членка, има възможност да 
изиска веднъж допълнително обсъждане 
от страна на Съвета по преобразуване, 
когато обсъждано решение засяга 
фискалните отговорности на 
съответната държава членка.

3. Всеки член, определен от държава 
членка, има възможност да изиска 
веднъж допълнително обсъждане от 
страна на Съвета по преобразуване, 
когато обсъждано решение засяга 
фискалните отговорности на 
съответната държава членка.

Or. en

Изменение 858
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 4 – алинея 2



AM\1007293BG.doc 67/169 PE521.797v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Заседанията на изпълнителните сесии 
на Съвета по преобразуване се свикват 
по инициатива на изпълнителния 
директор или по искане на двама 
членове. Те се председателстват от 
изпълнителния директор. Съветът по 
преобразуване може да покани 
наблюдатели да присъстват на неговите 
изпълнителни сесии на ad hoc основа.

Заседанията на изпълнителните сесии на 
Съвета по преобразуване се свикват по 
инициатива на изпълнителния директор 
или по искане на който и да е от 
членовете. Те се председателстват от 
изпълнителния директор. На 
изпълнителната си сесия Съветът по 
преобразуване може да покани 
наблюдатели да присъстват на неговите 
заседания на ad hoc основа.

Or. en

Изменение 859
Данута Мария Хюбнер, Вики Форд

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Заседанията на изпълнителните сесии 
на Съвета по преобразуване се свикват 
по инициатива на изпълнителния 
директор или по искане на двама 
членове. Те се председателстват от 
изпълнителния директор. Съветът по 
преобразуване може да покани 
наблюдатели да присъстват на неговите 
изпълнителни сесии на ad hoc основа.

Заседанията на изпълнителните сесии на 
Съвета по преобразуване се свикват по 
инициатива на изпълнителния директор 
или по искане на поне един член. Те се 
председателстват от изпълнителния 
директор. Съветът по преобразуване 
може да покани наблюдатели да 
присъстват на неговите изпълнителни 
сесии на ad hoc основа.

Or. en

Обосновка

Следва да е възможно изпълнителни сесия на Съвета по преобразуване да се 
провеждат по инициатива само на един член (а не по инициатива на двама, както е 
понастоящем предложението на Комисията):

Изменение 860
Илдико Гал-Пелц, Теодор Думитру Столожан
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Предложение за регламент
Член 51 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Заседанията на изпълнителните сесии 
на Съвета по преобразуване се свикват 
по инициатива на изпълнителния 
директор или по искане на двама 
членове. Те се председателстват от 
изпълнителния директор. Съветът по 
преобразуване може да покани 
наблюдатели да присъстват на неговите 
изпълнителни сесии на ad hoc основа.

Заседанията на изпълнителните сесии на 
Съвета по преобразуване се свикват по 
инициатива на изпълнителния директор 
или по искане на който и да е от 
членовете. Те се председателстват от 
изпълнителния директор. Съветът по 
преобразуване може да покани 
наблюдатели да присъстват на неговите 
изпълнителни сесии на ad hoc основа.

Or. en

Изменение 861
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) всяка година изпълнителният 
директор подготвя проект на доклад, 
който съдържа част, посветена на 
действията на Съвета по преобразуване 
във връзка с преобразуването, и част 
относно финансовите и 
административните въпроси.

ж) подготвянето на всеки три месеца 
на проектодоклад, който съдържа част, 
посветена на действията на Съвета по 
преобразуване и на настоящите 
случаи на преобразуване във връзка с 
преобразуването, и част относно 
финансовите и административните 
въпроси.

Or. en

Изменение 862
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Изпълнителният директор и 
заместник изпълнителният директор 
се назначават въз основа на своите 
качества, умения, познания в банковата 
и финансовата област, въз основа на 
опита, свързан с финансовия надзор и 
регулиране.

4. Изпълнителният директор и 
заместник-изпълнителният директор 
се назначават въз основа на своите 
качества, умения, познания в банковата 
и финансовата област, въз основа на 
опита, свързан с финансовия надзор и 
регулиране. Процедурата по 
назначаването ще спазва принципа за 
баланс между половете.

Or. en

Изменение 863
Мариане Тайсен

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Изпълнителният директор и 
двамата заместник-изпълнителни 
директори се избират въз основа на 
открита процедура за подбор, при 
която се спазва принципът на баланса 
между половете, и Европейският 
парламент и Съветът биват 
надлежно информирани.

Or. nl

Изменение 864
Мариане Тайсен

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След изслушване на Съвета по 5. Комисията предоставя на 
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преобразуване на негова пленарна 
сесия Комисията предлага на Съвета
списък от кандидати за постовете 
изпълнителен директор и заместник 
изпълнителен директор. Съветът 
назначава изпълнителен директор и 
заместник изпълнителен директор 
след изслушване на Европейския 
парламент.

комисията на Европейския 
парламент списък от кандидати за 
постовете изпълнителен директор и 
заместник-изпълнителни директори.

Комисията предоставя на 
Европейския парламент за одобрение 
своите предложения за назначаване 
на изпълнителен директор и на двама 
заместник-изпълнителни директори. 
След одобрението на предложенията 
Съветът назначава с решение за 
изпълнение изпълнителен директор и 
двама заместник-изпълнителни 
директори. 

Or. nl

Изменение 865
Томас Хендел

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След изслушване на Съвета по 
преобразуване на негова пленарна сесия 
Комисията предлага на Съвета списък 
от кандидати за постовете изпълнителен 
директор и заместник изпълнителен
директор. Съветът назначава 
изпълнителен директор и заместник 
изпълнителен директор след 
изслушване на Европейския парламент.

5. След изслушване на Съвета по 
преобразуване на негова пленарна сесия 
Комисията предлага на Съвета и на 
Европейския парламент списък от 
кандидати за постовете изпълнителен
директор и заместник-изпълнителен
директор. Съветът назначава 
изпълнителен директор и заместник-
изпълнителен директор след одобрение 
на Европейския парламент.

Or. en
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Изменение 866
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След изслушване на Съвета по 
преобразуване на негова пленарна сесия 
Комисията предлага на Съвета списък 
от кандидати за постовете изпълнителен 
директор и заместник изпълнителен
директор. Съветът назначава 
изпълнителен директор и заместник 
изпълнителен директор след 
изслушване на Европейския парламент.

5. След изслушване на Съвета по 
преобразуване на негова пленарна сесия 
Комисията предлага на Съвета списък 
от кандидати за постовете изпълнителен 
директор и заместник-изпълнителен
директор. Съветът назначава 
изпълнителен директор и заместник-
изпълнителен директор след одобрение 
на Европейския парламент.

Or. en

Изменение 867
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След изслушване на Съвета по 
преобразуване на негова пленарна сесия 
Комисията предлага на Съвета списък 
от кандидати за постовете изпълнителен 
директор и заместник изпълнителен
директор. Съветът назначава 
изпълнителен директор и заместник 
изпълнителен директор след 
изслушване на Европейския парламент.

5. След изслушване на Съвета по 
преобразуване на негова пленарна сесия 
Комисията предлага на Съвета и на 
Европейския парламент списък от 
кандидати за постовете изпълнителен 
директор и заместник-изпълнителен
директор. Съветът назначава 
изпълнителен директор и заместник-
изпълнителен директор след 
изслушване на Европейския парламент.

Or. en

Изменение 868
Диогу Фейо
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Предложение за регламент
Член 52 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Изпълнителният директор или
заместник изпълнителният директор, 
чиито мандати са били удължени, не 
участват в друга процедура за подбор на 
кандидати за същия пост в края на целия 
период.

7. Заместник-изпълнителният
директор, чиито мандати са били 
удължени, не участват в друга 
процедура за подбор на кандидати за 
същия пост в края на целия период.

Or. en

Изменение 869
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Ако изпълнителният директор или 
заместник изпълнителният директор 
вече не отговарят на необходимите 
условия за изпълнение на съответните 
си задължения или са виновни за 
извършването на тежко провинение, 
Съветът може, след предложение на 
Комисията и изслушване на 
Европейския парламент, да отстрани от 
длъжност единия или другия.

8. Ако изпълнителният директор или 
заместник-изпълнителният директор 
вече не отговарят на необходимите 
условия за изпълнение на съответните 
си задължения или са виновни за 
извършването на тежко провинение, 
Съветът може, след предложение на 
Комисията и одобрение на Европейския 
парламент, да отстрани от длъжност 
единия или другия.

Or. en

Изменение 870
Робер Гьобелс

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Четиримата независими членове 
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на Съвета по преобразуване се 
назначават от Съвета по 
преобразуване, след изслушване на 
Европейския парламент, въз основа на 
заслуги, умения, познания в банковата 
и финансовата област, опит, свързан 
с регламента и резолюцията за 
финансовия надзор.
Когато назначават четиримата 
независими членове, Съветът и 
Европейският парламент 
гарантират уместен географски 
баланс и баланс на половете, както и 
балансирано представителството на 
участващите държави членки като 
цяло, като се взема предвид 
разнообразието на участващите 
държави членки.
Мандатът на четиримата 
независими членове е пет години. Този 
мандат подлежи на еднократно 
подновяване.

Or. en

Обосновка

Предлага се добавянето на 4 независими членове към Съвета по преобразуване, които 
не представляват никоя държава членка или национален орган, за да се засили 
европейското измерение на Съвета по преобразуване и на всички решения, които се 
вземат. Настоящото изменение следва да се чете заедно с измененията на членове 39, 
49, 51, и 53.

Изменение 871
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Изпълнителният директор и заместник 
изпълнителният директор изпълняват 
задачите си съобразно решенията на 
Комисията и на Съвета по 

Изпълнителният директор и заместник-
изпълнителният директор изпълняват 
задачите си съобразно решенията на 
Комисията, ЕЦБ и на Съвета по 
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преобразуване. преобразуване.

Or. en

Изменение 872
Робер Гьобелс

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато участват в разискванията и в 
процеса на вземане на решения в 
рамките на Съвета по преобразуване, 
изпълнителният директор и заместник 
изпълнителният директор нито 
търсят, нито приемат указания от 
институции или органи на Съюза, а 
изразяват своите възгледи и гласуват 
независимо. При тези разисквания и в 
процеса за вземане на решения 
заместник-изпълнителният 
директор не трябва да бъде ръководен
от изпълнителния директор.

Когато участват в разискванията и в 
процеса на вземане на решения в 
рамките на Съвета по преобразуване, 
изпълнителният директор и заместник-
изпълнителният директор и 
четиримата независими членове нито 
търсят, нито приемат указания от 
институции или органи на Съюза, а 
изразяват своите възгледи и гласуват 
независимо. При тези разисквания и в 
процеса за вземане на решения 
четиримата независими членове не 
трябва да бъдат ръководени от 
изпълнителния директор.

Or. en

Обосновка

Предлага се добавянето на 4 независими членове към Съвета по преобразуване, които 
не представляват никоя държава членка или национален орган, за да се засили 
европейското измерение на Съвета по преобразуване и на всички решения, които се 
вземат. Настоящото изменение следва да се чете заедно с измененията на членове 39, 
49, 51, и 52.

Изменение 873
Робер Гьобелс

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нито държавите членки, нито друг 
публичен или частен орган имат право 
да се опитват да въздействат върху 
изпълнителния директор и заместник 
изпълнителния директор при 
изпълнението на техните задачи.

2. Нито държавите членки, нито друг 
публичен или частен орган имат право 
да се опитват да въздействат върху 
изпълнителния директор и заместник-
изпълнителния директор и 
четиримата независими членове при 
изпълнението на техните задачи.

Or. en

Обосновка

Предлага се добавянето на 4 независими членове към Съвета по преобразуване, които 
не представляват никоя държава членка или национален орган, за да се засили 
европейското измерение на Съвета по преобразуване и на всички решения, които се 
вземат. Настоящото изменение следва да се чете заедно с измененията на членове 39, 
49, 51, и 52.

Изменение 874
Робер Гьобелс

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие с Правилника за 
длъжностните лица, посочен в член 78, 
параграф 6, след като напуснат 
постовете си изпълнителният директор 
и заместник изпълнителният
директор продължават да бъдат 
обвързани от задължението да действат 
почтено и предпазливо по отношение на 
приемането на някои назначения или 
възнаграждения.

3. В съответствие с Правилника за 
длъжностните лица, посочен в член 78, 
параграф 6, след като напуснат 
постовете си изпълнителният директор 
и заместник-изпълнителният
директор и четиримата независими 
членове продължават да бъдат 
обвързани от задължението да действат 
почтено и предпазливо по отношение на 
приемането на някои назначения или 
възнаграждения.

Or. en

Обосновка

Предлага се добавянето на 4 независими членове към Съвета по преобразуване, които 



PE521.797v01-00 76/169 AM\1007293BG.doc

BG

не представляват никоя държава членка или национален орган, за да се засили 
европейското измерение на Съвета по преобразуване и на всички решения, които се 
вземат. Настоящото изменение следва да се чете заедно с измененията на членове 39, 
49, 51, и 52.

Изменение 875
Силви Гулар

Предложение за регламент
Част 3 – заглавие 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултативни комитети

Or. en

Изменение 876
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 53а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 53а
Съветът по преобразуване може да 
създаде комисии, които да 
предоставят съвет и насоки на ЕОМ 
относно различни политики, като 
например системното преобразуване 
и инвестициите. Съветът по 
преобразуване може да реши да 
прибегне до експертния опит на 
консултативния научен комитет на 
ЕССР.

Or. en

Изменение 877
Вики Форд
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Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Съветът по преобразуване отговаря за 
заделянето на необходимите финансови 
и човешки ресурси за изпълнението на 
задачите, които са му възложени с 
настоящия регламент.

Съветът по преобразуване отговаря за 
заделянето на необходимите финансови 
и човешки ресурси за изпълнението на 
задачите, които са му възложени с 
настоящия регламент.

Бюджетът на Комисията относно 
задачите му съгласно член 16 от 
настоящия регламент, 
финансирането на дейностите на 
Съвета по преобразуване съгласно 
настоящия регламент и 
финансирането на дейностите по 
преобразуване съгласно настоящия 
регламент, при никакви 
обстоятелства не могат да засягат 
бюджетно задължение на държавите 
членки или на Съюза.

Or. en

Изменение 878
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Бюджетът на Съвета по 
преобразуване е балансиран по 
отношение на приходите и разходите.

2. Административният бюджет на 
Съвета по преобразуване е балансиран 
по отношение на приходите и 
разходите.

Or. en

Изменение 879
Вики Форд
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Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Бюджетът се състои от две части: 
Част I за административното 
управление на Съвета по преобразуване 
и част II за Фонда.

3. Бюджетът се състои от три части: 
Част I за административното 
управление на Съвета по преобразуване, 
част II за административното 
управление на Комисията във връзка 
със задачите й съгласно член 16 от 
настоящия регламент и част III за 
Фонда.

Or. en

Изменение 880
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Приходите на част I на бюджета се 
състоят от годишните вноски, 
необходими за покриване на 
административните разходи, в 
съответствие с член 63, параграф 1, 
буква а).

1. Приходите на част I на бюджета се 
състоят от годишните вноски, 
необходими за покриване на 
изчислените годишни 
административни разходи, в 
съответствие с член 63, параграф 1, 
буква а).

Or. en

Изменение 881
Робер Гьобелс

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Този член не засяга правото на 
отговорните за преобразуването 
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национални органи да събират такси 
в съответствие с националното 
законодателство, във връзка с 
разходите му, включително разходи за 
сътрудничество и подкрепа на Съвета 
по преобразуване и предприемане на 
действия съгласно неговите 
инструкции.

Or. en

Обосновка

Pursuant to Article 85 of the draft SRM Regulation, the national resolution financing 
arrangements as laid down in the BRRD would be replaced by the SRF. However, the 
national resolution authorities of participating Member States will have to execute the 
resolution measures decided by the Board. They will as well be requested to provide “input” 
(e.g. draft resolution plans). Thus they will incur administrative costs which otherwise would 
have been covered by the national resolution financing arrangements. At this stage, the draft 
SRM Regulation does not elaborate on the possibility or rather the need to levy fees.

Изменение 882
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 56а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56а
Част II от бюджета на 

администрацията на Комисията във 
връзка със задачите й съгласно член 16 

от настоящия регламент.
1. Приходите на част II на бюджета 
се състоят в годишните вноски, 
необходими за покриване на 
административните разходи на 
Комисията във връзка със задачите й
съгласно член 16 от настоящия 
договор.
2. Разходите на част II на бюджета 
включват най-малко разходите по 
персонал, заплащане, администрация, 
инфраструктура, професионално 
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обучение и оперативни разходи на 
Комисията във връзка със задачите й
съгласно член 16 от настоящия 
регламент.
3. За всяка финансова година, 
съответстваща на календарната 
година, се изготвя оценка на всички 
разходи на Комисията, посочени в 
параграф 2, които се посочват в 
бюджетна обосновка, подготвена от 
Комисията и предоставена ежегодно 
на Съвета по преобразуване за целите 
на настоящия регламент. Тази 
обосновка присъства като част II от 
бюджета на Съвета по преобразуване.

Or. en

Изменение 883
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 57 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част ІІ от бюджета относно Фонда Част ІІІ от бюджета относно Фонда

Or. en

Изменение 884
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Приходите на част II от бюджета се 
състоят по-конкретно от:

1. Приходите на част III от бюджета се 
състоят по-конкретно от:

Or. en



AM\1007293BG.doc 81/169 PE521.797v01-00

BG

Изменение 885
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вноски, плащани от институции, 
установени в участващите държави 
членки в съответствие с член 62, с 
изключение на годишната вноска, 
посочена в член 62, параграф 1, 
буква а);

а) вноски, плащани от институции, 
установени в участващите държави 
членки в съответствие с член 62, с 
изключение на годишната вноска, 
посочена в член 62, параграф 1, 
буква а); размерът на плащанията 
зависи от институционалната 
гаранционна система. Банка, 
организирана в институционална 
гаранционна система, може да плаща 
по-малки суми.

Or. en

Изменение 886
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) лихва, платена за заеми, получени 
в рамките на механизма за отпускане 
на заеми по член 64, параграф 2а.

Or. en

Изменение 887
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Бюджетът на Съвета по 
преобразуване се приема на пленарна 
сесия въз основа на предварителния 
разчет. Когато е необходимо, той се 
коригира надлежно.

2. Бюджетът на Съвета по 
преобразуване се приема на пленарна 
сесия въз основа на предварителния 
разчет, който включва бюджетния 
разчет, подготвен от Комисията 
съгласно член 56а.

Or. en

Изменение 888
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Бюджетът на Съвета по 
преобразуване се приема на пленарна 
сесия въз основа на предварителния 
разчет. Когато е необходимо, той се 
коригира надлежно.

2. Бюджетът на Съвета по 
преобразуване се приема на пленарна 
сесия въз основа на предварителния 
разчет.

Or. en

Изменение 889
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато е необходимо, бюджетът 
на Съвета по преобразуване може да 
бъде коригиран надлежно, на пленарно 
заседание, вследствие на тримесечния 
преглед на Съвета по преобразуване.

Or. en
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Изменение 890
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До 31 март на всяка година Съветът 
по преобразуване на своя изпълнителна 
сесия представя на Европейския 
парламент, на Съвета, на Комисията и 
на Сметната палата свой предварителен 
отчет за предходната финансова година.

3. До 31 март на всяка година Съветът 
по преобразуване на своя изпълнителна 
сесия представя на Европейския 
парламент, на Еврогрупата и на 
представителите от участващите 
държави членки, чиято валута не е 
еврото, на Комисията и на Сметната 
палата свой предварителен отчет за 
предходната финансова година.

Or. en

Изменение 891
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. До 1 юли след изтичането на всяка 
финансова година изпълнителният 
директор изпраща окончателния отчет 
на Европейския парламент, на Съвета, 
на Комисията, както и на Сметната 
палата.

5. До 1 юли след изтичането на всяка 
финансова година изпълнителният 
директор изпраща окончателния отчет 
на Европейския парламент, на 
Еврогрупата и на представителите 
на участващите държави членки, 
чиято валута не е еврото, на 
Комисията, както и на Сметната палата.

Or. en

Изменение 892
Вики Форд, Дерк Ян Епинк
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Предложение за регламент
Член 60а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 60а
Сметна палата

1. След разглеждането на 
окончателните отчети, подготвени 
от Съвета по преобразуване съгласно 
член 60, Сметната палата изготвя 
доклад относно констатациите си и 
предоставя доклада на Европейския 
парламент и на Съвета до 1 декември 
след всяка финансова година.
2. Сметната палата докладва по-
специално относно:
а) икономичността, ефективността 
и ефикасността, с които са били 
използвани средствата (включително 
средствата от фонда);
б) всички условни задължения (било 
то на Комисията, на Съвета или 
други), възникващи в резултат на 
изпълнението на Комисията и на 
Съвета по преобразуване на задачите 
им съгласно регламента.
3. Въпреки задачите, посочени в 
параграф 1, Сметната палата 
изготвя специален доклад във връзка с 
всяко решение съгласно член 16 за 
преобразуване на субект, посочен в 
член 2. В допълнение към въпросите, 
посочени в параграф 2, всеки доклад 
разглежда дали:
а) преобразуването е било в 
съответствие с изискванията на 
настоящия регламент;
б) преобразуването е било добре 
планирано и изготвено, като е взета 
предвид по-специално рамката и 
схемата за преобразуване;
в) е било обърнато достатъчно 
внимание на икономичността.
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4. Всеки доклад съгласно параграф 3 се 
изготвя в рамките на 12 месеца от 
датата, на която Комисията е взела 
решението в съответствие с член 16 
във връзка със съответния субект.
5. Без да се засяга член 287, параграф 4 
от ДФЕС, Европейският парламент и 
Съветът могат да изискват 
Сметната палата да разгледа доклада 
съгласно параграф 3 или 
допълнителен доклад, тъй като от 
време на време могат да бъдат 
зададени други въпроси.

Or. en

Изменение 893
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 60а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 60а
Сметна палата

1. След разглеждането на 
окончателните отчети. подготвени 
от Съвета по преобразуване съгласно 
член 60, Сметната палата изготвя 
доклад относно констатациите си за 
Европейския парламент и за Съвета 
до 1 декември след всяка финансова 
година. 
2. Докладът, изготвен от Сметната 
палата включва:
а) икономичността, ефективността 
и ефикасността, с които са били 
използвани всички средства, 
включително тези от фонда;
б) всички условни задължения, 
възникващи в резултат на 
изпълнението на задълженията на 
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Съвета по преобразуване съгласно 
настоящия регламент. 
3. Сметната палата също изготвя 
доклад относно всяко решение, взето 
съгласно член 16, за преобразуване на 
субект. В допълнение към 
разпоредбите на параграф 2 всеки 
доклад разглежда дали:
а) преобразуването е било в 
съответствие с изискванията на 
настоящия регламент и директивата 
за възстановяване и оздравяване на 
банките [ ];
б) преобразуването е било добре 
планирано и изготвено, като е взета 
предвид по-специално рамката и 
схемата за преобразуване;
в) е било обърнато достатъчно 
внимание на икономичността и на 
недискриминацията;
г) всяко използване на фонда е било 
оправдано.
4. Всеки доклад съгласно параграф 3 се 
изготвя в рамките на 12 месеца от 
датата, на която е било взето 
решението в съответствие с член 16. 
5. Без да се засяга член 287, параграф 4 
от ДФЕС, Европейският парламент и 
Съветът могат да изискват 
Сметната палата да разгледа доклада 
съгласно параграф 3 или 
допълнителен доклад, тъй като от 
време на време могат да бъдат 
зададени други въпроси.

Or. en

Изменение 894
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Доколкото това е съвместимо с оглед 
особеностите на Съвета по 
преобразуване, финансовите разпоредби 
се ръководят от рамковия финансов
регламент за органите, създадени по 
силата на ДФЕС в съответствие с 
член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 
относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на 
Съюза26.

Доколкото това е съвместимо с оглед 
особеностите на Съвета по 
преобразуване, и като се вземе 
предвид, че не всички държави членки 
участват или се възползват, 
финансовите разпоредби се ръководят 
от рамковия финансов регламент за 
органите, създадени по силата на ДФЕС 
в съответствие с член 208 от Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза.

Or. en

Изменение 895
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектите по член 2 правят вноски в 
бюджета на Съвета по преобразуване в 
съответствие с настоящия регламент и 
делегираните актове относно 
вноските, приети в съответствие с 
параграф 5. Вноските се състоят от:

1. Субектите по член 2 правят вноски в 
бюджета на Съвета по преобразуване в 
съответствие с настоящия регламент и 
насоки относно вноските, приети в 
съответствие с параграф 5. Вноските се 
състоят от:

Or. en

Изменение 896
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектите по член 2 правят вноски в 
бюджета на Съвета по преобразуване в 
съответствие с настоящия регламент и 
делегираните актове относно 
вноските, приети в съответствие с 
параграф 5. Вноските се състоят от:

1. Субектите по член 2 правят вноски в 
бюджета на Съвета по преобразуване в 
съответствие с настоящия регламент и 
насоките относно вноските, приети в 
съответствие с параграф 5. Вноските се 
състоят от:

Or. de

Изменение 897
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) годишни вноски, необходими за 
покриване на административните 
разходи;

а) годишни вноски, необходими за 
покриване на административните 
разходи, включително на Комисията 
съгласно член 56а, изчислени в 
съответствие в член 66;

Or. en

Изменение 898
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сумите на вноските се определят на 
равнище, което подсигурява, че 
свързаните с тях приходи са принципно 
достатъчни, за да може всяка година 
бюджетът на Съвета по преобразуване 
да бъде балансиран, както и за 
мисиите на Фонда.

2. Сумите на вноските се определят на 
равнище, което подсигурява, че 
свързаните с тях приходи са принципно 
достатъчни, за да може всяка година 
бюджетът на Съвета по преобразуване, 
включително бюджетът на 
Комисията в съответствие със 
задачите му, посочени в член 16 от 
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настоящия регламент.

Or. en

Изменение 899
Елиза Ферейра, Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът по преобразуване определя
в съответствие с делегираните актове, 
посочени в параграф 5, вноските, 
дължими от всеки от субектите по 
член 2, с решение, адресирано към 
съответния субект. Съветът по 
преобразуване прилага процедурни, 
отчетни и други правила, за да се 
гарантира, че вноските се изплащат 
изцяло и своевременно.

3. След предложение от 
компетентния орган, включително 
ЕЦБ, в съответствие с делегираните 
актове, посочени в параграф 5, 
Съветът по преобразуване определя
вноските, дължими от всеки от 
субектите по член 2, с решение, 
адресирано към съответния субект. 
Съветът по преобразуване прилага 
процедурни, отчетни и други правила, 
за да се гарантира, че вноските се 
изплащат изцяло и своевременно.

Or. en

Изменение 900
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът по преобразуване определя в 
съответствие с делегираните актове, 
посочени в параграф 5, вноските, 
дължими от всеки от субектите по 
член 2, с решение, адресирано към 
съответния субект. Съветът по 
преобразуване прилага процедурни, 
отчетни и други правила, за да се 
гарантира, че вноските се изплащат 

3. Съветът по преобразуване определя в 
съответствие с насоки, посочени в 
параграф 5, вноските, дължими от всеки 
от субектите по член 2, с решение, 
адресирано към съответния субект. 
Съветът по преобразуване прилага 
процедурни, отчетни и други правила, 
за да се гарантира, че вноските се 
изплащат изцяло и своевременно.
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изцяло и своевременно.

Or. en

Изменение 901
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Субекти, посочени в член 2, не се 
призовават при никакви 
обстоятелства да предоставят 
допълнителни годишни вноски за 
целите, съгласно параграф 1а;

Or. en

Изменение 902
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Субекти, посочени в член 2, не се 
призовават да допринасят към 
бюджета на отговорните по 
преобразуването национални органи.

Or. en

Изменение 903
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 4в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Събраните вече средства съгласно 
националните финансови 
споразумения по преобразуване се 
прехвърлят към Единния фонд за 
преобразуване.

Or. en

Изменение 904
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е упълномощена да 
приема делегирани актове относно 
вноските в съответствие с член 82, за да:

5. Комисията е упълномощена да 
приема насоки относно вноските в 
съответствие с член 82, за да:

Or. en

Изменение 905
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е упълномощена да 
приема делегирани актове относно 
вноските в съответствие с член 82, за 
да:

5. Комисията е упълномощена да 
приема насоки относно вноските, за да:

Or. de

Изменение 906
Оле Шмид
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Предложение за регламент
Член 62 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е упълномощена да 
приема делегирани актове относно 
вноските в съответствие с член 82, за да:

5. ЕБО разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти 
относно вноските в съответствие с 
член 82, за да:

Or. en

Изменение 907
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) определи годишните вноски, 
необходими за покриването на 
административните разходи на Съвета 
по преобразуване преди той да стане 
напълно оперативен.

г) определи размера на първите
годишни вноски, необходими за 
покриването на административните 
разходи на Съвета по преобразуване 
преди той да стане напълно оперативен.

Or. en

Изменение 908
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. ЕБО предоставя тези проекти на 
регулаторни технически стандарти 
до (дата).
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
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съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 909
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сметната палата на ЕС разполага с 
правомощия за извършване на одити на 
документи и на място на 
бенефициерите, изпълнителите и 
подизпълнителите, които са получили 
средства от Съюза посредством Съвета
по преобразуване.

2. Сметната палата на ЕС разполага с 
правомощия за извършване на одити на 
документи и на място на 
бенефициерите, изпълнителите и 
подизпълнителите, които са получили 
средства посредством Съвета по 
преобразуване.

Or. en

Изменение 910
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за регламент
Част 3 – Дял 5 – глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Единен фонд за преобразуване на 
банки

Единен финансов механизъм за 
преобразуване

Or. en

Изменение 911
Леонардо Доменичи, Джани Питела

Предложение за регламент
Част 3 – Дял 5 – глава 2 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Единен фонд за преобразуване на 
банки

Единен финансов механизъм за 
преобразуване

Or. en

Изменение 912
Сари Есаях, Анели Ятенмяки

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящото се създава Единен фонд 
за преобразуване на банки.

1. С настоящото се създава Единен фонд 
за преобразуване на банки като 
координирана мрежа на национални 
фондове за преобразуване.

Or. en

Изменение 913
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящото се създава Единен фонд 
за преобразуване на банки.

1. С настоящото се създава Единен фонд 
за преобразуване на банки. Фондът 
заменя националните фондове за 
преобразуване съгласно директива 
[директива за възстановяване и 
оздравяване на банките] за участващи 
държави членки.

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с директивата за възстановяване и оздравяване на банките: вноските 
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на единния фонд за преобразуване следва да бъдат достъпни, за да се избегне 
дестабилизиране на здравите банки.

Изменение 914
Леонардо Доменичи, Джани Питела

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящото се създава Единен 
фонд за преобразуване на банки.

1. С настоящото се създава Европейски 
фонд за преобразуване за институции 
със системно значение.

Or. en

Изменение 915
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът по преобразуване използва 
Фонда само с цел да се гарантира 
ефективното прилагане на 
инструментите и правомощията за 
преобразуване, посочени в част II, дял I, 
и в съответствие с целите и принципите 
на преобразуването, определени в 
членове 12 и 13. Не се допуска при 
никакви обстоятелства бюджетът на ЕС 
да поема разходи или загуби на Фонда.

2. Съветът по преобразуване използва 
Фонда само с цел да се гарантира 
ефективното прилагане на 
инструментите и правомощията за 
преобразуване, посочени в част II, дял I, 
и в съответствие с целите и принципите 
на преобразуването, определени в 
членове 12 и 13. Не се допуска при 
никакви обстоятелства бюджетът на ЕС 
да поема разходи или загуби на Фонда 
или задължение на Съвета по 
преобразуване.

Or. en

Изменение 916
Вики Форд
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Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът по преобразуване използва 
Фонда само с цел да се гарантира 
ефективното прилагане на 
инструментите и правомощията за 
преобразуване, посочени в част II, дял I, 
и в съответствие с целите и принципите 
на преобразуването, определени в 
членове 12 и 13. Не се допуска при 
никакви обстоятелства бюджетът на ЕС 
да поема разходи или загуби на Фонда.

2. Съветът по преобразуване използва 
Фонда само с цел да се гарантира 
ефективното прилагане на 
инструментите и правомощията за 
преобразуване, посочени в част II, дял I, 
и в съответствие с целите и принципите 
на преобразуването, определени в 
членове 12 и 13. Не се допуска при 
никакви обстоятелства бюджетът на ЕС,
нито националните бюджети на 
държавите членки да поемат разходи 
или загуби на Фонда.

Or. en

Изменение 917
Пабло Салба Бидегайн

Предложение за регламент
Член 64 - параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Фондът се допълва от механизъм 
за отпускане на заеми, за 
предпочитане от общностен 
публичен инструмент, за да се 
гарантира непосредствената 
наличност на адекватни финансови 
средства за целите на настоящия 
регламент. Всеки заем от този 
механизъм за отпускане на заеми се 
възстановява от Фонда в рамките на 
договорен срок.

Or. en
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Изменение 918
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държава членка може, за целите 
на изпълнение на задълженията си по 
член 65, параграф 2, да създаде свой 
национален оздравителен фонд чрез 
задължителни вноски от 
лицензирани на нейна територия 
институции, като тези вноски се 
основават на критериите, посочени в 
член 66, параграф 1 и член 94, 
параграф 7 от директивата за 
възстановяване и оздравяване на 
банките и не постъпват във фонд, 
контролиран от органа по 
преобразуването, стига да са 
изпълнени всички посочени по-долу 
условия:
а) събраната чрез вноски сума е най-
малко равна на сумата, изисквана да 
бъде достигната, съгласно член 65;
б) органът по преобразуване на 
държавата членка има право на сума, 
равна на сумата от тези вноски, 
която държавата членка ще 
предостави незабавно на 
разположение на този орган по 
преобразуване по искане на последния 
и която ще се използва изключително 
за целите, посочени в член 71, 
параграф 1. Държавата членка 
уведомява Комисията за тази сума 
поне веднъж годишно; както и
в) когато държава членка се възползва 
от свободата на действие, за да 
структурира финансовото си 
споразумение в съответствие с 
настоящия параграф, тя уведомява 
Комисията и от нея се изисква да 
изпълни изискванията на настоящия 
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регламент.
Наличните финансови средства, 
които трябва да бъдат взети 
предвид, за да се постигне посоченото 
в член 65 целево равнище, могат да 
включват задължителни вноски от 
всяка схема на задължителни вноски, 
създадена от държава членка на 
която и да е дата между 17 юни 
2010 г. и [датата на публикуване на 
настоящата директива в Официален 
вестник], от институции на нейна 
територия с цел покриване на 
разходите, свързани със системен 
риск, фалит и преобразуване на 
институции, при условие че 
държавата членка спазва 
разпоредбите на настоящия дял VII. 
Вноски към схемите за гарантиране 
на депозитите не се вземат предвид 
за постигане на целевото равнище за 
фондове по преобразуване, посочено в 
член 65.

Or. en

Изменение 919
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за регламент
Член 64а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 64а
1. Единният финансов механизъм за 
преобразуване е съставен от:
i) национални фондове по 
преобразуване, създадени съгласно 
директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките за финансови 
институции, които не се 
контролират пряко от ЕЦБ както е 
посочено в член 6 от регламента за 
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ЕНМ;
ii) Единният финансов механизъм за 
преобразуване, създаден съгласно 
настоящия регламент за субекти, 
които се контролират пряко то ЕЦБ 
или са включени в обхвата на 
настоящия регламент, както е 
посочено в член 2
2. В случай на системен шок в 
участваща държава членка или 
когато национален фонд за 
преобразуването има по-малко 
налични финансови ресурси от това, 
което е нужно за финансирането на 
предстоящо преобразуване, се 
прилагат правилата, посочени в 
членове 97 и 103 от директивата за 
възстановяване и оздравяване на 
банките.

Or. en

Изменение 920
Леонардо Доменичи, Джани Питела

Предложение за регламент
Член 64а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 64а
Единен финансов механизъм за 

преобразуване
1. Единният финансов механизъм за 
преобразуване е съставен от:
i) национални фондове за 
преобразуване, създадени съгласно 
директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките, за финансови 
институции, които не се 
контролират пряко от ЕЦБ, както е 
посочено в член 6, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) [ ] на Съвета, 
предоставящ конкретни задачи на 
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ЕЦБ относно политики, свързани с 
пруденциален надзор на кредитните 
институции;
ii) Единния финансов механизъм за 
преобразуване, създаден съгласно 
настоящия регламент за субекти, 
които се контролират пряко то ЕЦБ 
или са включени в обхвата на 
настоящия регламент, както е 
посочено в член 2.
2. В случай на системен шок в 
участваща държава членка, или 
когато национален фонд за 
преобразуването има по-малко 
налични финансови ресурси от това, 
което е нужно за финансирането на 
предстоящо преобразуване, се 
прилагат правилата, посочени в 
членове 97 и 103 от директивата за 
възстановяване и оздравяване на 
банките.

Or. en

Изменение 921
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат поне 1 % от размера на
депозитите на всички лицензирани в
участващите държави членки
кредитни институции, гарантирани 
съгласно Директива 94/19/ЕО.

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда и 
средствата на националните 
финансови споразумения трябва общо
да достигнат поне [ ] % от 
задълженията, по-малко собствени 
средства и по-малко гарантирани 
депозити на всички лицензирани в 
кредитни институции в съответната 
държава членка.
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Or. en

Изменение 922
Томас Хендел

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат поне 1 % от размера на 
депозитите на всички лицензирани в 
участващите държави членки кредитни 
институции, гарантирани съгласно 
Директива 94/19/ЕО.

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат поне 1 % от размера на 
всички задължения, с изключение на 
собствени средства и гарантирани 
депозити на всички лицензирани в 
участващите държави членки кредитни 
институции, гарантирани съгласно 
Директива 94/19/ЕО.

Or. en

Изменение 923
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат поне 1 % от размера на 
депозитите на всички лицензирани в 
участващите държави членки кредитни 
институции, гарантирани съгласно 
Директива 94/19/ЕО.

1. За период не по-дълъг от 15 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат поне 0,8 % от размера на 
гарантираните депозити, съгласно 
Директива 94/19/ЕО, на всички 
лицензирани в участващите държави 
членки кредитни институции.

Or. en
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Изменение 924
Петер Симон, Удо Булман

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат поне 1 % от размера на 
депозитите на всички лицензирани в 
участващите държави членки
кредитни институции, гарантирани 
съгласно Директива 94/19/ЕО.

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат поне 1,5 % от размера на 
депозитите на всички попадащи в 
обхвата на регламента институции 
съгласно член 2, гарантирани съгласно 
Директива 94/19/ЕО.

Or. de

Изменение 925
Филип Ламбертс

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат поне 1 % от размера на 
депозитите на всички лицензирани в 
участващите държави членки кредитни 
институции, гарантирани съгласно 
Директива 94/19/ЕО.

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат поне 3 % от размера на 
депозитите на всички лицензирани в 
участващите държави членки кредитни 
институции, гарантирани съгласно 
Директива 94/19/ЕО.

Or. en

Изменение 926
Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс
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Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат поне 1 % от размера на 
депозитите на всички лицензирани в 
участващите държави членки кредитни 
институции, гарантирани съгласно 
Директива 94/19/ЕО.

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат 0,5 % от размера на 
депозитите на всички лицензирани в 
участващите държави членки кредитни 
институции, гарантирани съгласно 
Директива 94/19/ЕО.

Or. en

Изменение 927
Вики Форд, Дерк Ян Епинк

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат поне 1 % от размера на 
депозитите на всички лицензирани в 
участващите държави членки кредитни 
институции, гарантирани съгласно 
Директива 94/19/ЕО.

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат поне 0,8 % от размера на 
депозитите на всички лицензирани в 
участващите държави членки кредитни 
институции, гарантирани съгласно 
Директива 94/19/ЕО.

Or. en

Изменение 928
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат поне 1 % от размера на 
депозитите на всички лицензирани в 
участващите държави членки
кредитни институции, гарантирани 
съгласно Директива 94/19/ЕО.

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат поне 1 % от размера на 
депозитите на всички кредитни 
институции в участващите държави 
членки, обект на настоящия 
регламент, както е посочено в член 2, 
гарантирани съгласно 
Директива 94/19/ЕО.

Or. en

Изменение 929
Леонардо Доменичи, Джани Питела

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат поне 1 % от размера на 
депозитите на всички лицензирани в 
участващите държави членки
кредитни институции, гарантирани 
съгласно Директива 94/19/ЕО.

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат поне 1 % от размера на 
депозитите на всички кредитни 
институции, в участващите държави 
членки, обект на настоящия 
регламент, както е посочено в член 2, 
гарантирани съгласно 
Директива 94/19/ЕО.

Or. en

Изменение 930
Буркард Балц

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат поне 1 % от размера на 
депозитите на всички лицензирани в 
участващите държави членки 
кредитни институции, гарантирани 
съгласно Директива 94/19/ЕО.

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат поне 1 % от размера на 
депозитите на кредитните институции, 
посочени в член 2, гарантирани 
съгласно Директива 94/19/ЕО.

Or. en

Изменение 931
Сари Есаях, Анели Ятенмяки

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните 
финансови средства на фонда трябва да 
достигнат поне 1 % от размера на 
депозитите на всички лицензирани в 
участващите държави членки
кредитни институции, гарантирани 
съгласно Директива 94/19/ЕО.

1. За период не по-дълъг от 10 години, 
считано от влизането в сила на 
настоящия регламент, наличните
финансови средства на фонда във всяка 
участваща държава членка трябва да 
достигнат поне 1 % от размера на 
депозитите на всички лицензирани в 
участващата държава членка 
кредитни институции, гарантирани 
съгласно Директива 94/19/ЕО.

Or. en

Изменение 932
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Предвижда се кредитен 
инструмент — в период от 12 месеца 
след влизане в сила на настоящия 
регламент — който да гарантира 
обща европейска предпазна мярка.

Or. en

Изменение 933
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В първоначалния период, посочен в 
параграф 1, вноските във фонда, 
изчислени съгласно член 66 и увеличени 
в съответствие с член 62, се разпределят 
възможно най-равномерно във времето, 
докато се достигне целевото равнище, 
освен ако в зависимост от 
обстоятелствата те могат да бъдат 
платени авансово, като се имат предвид 
благоприятните пазарни условия или 
нуждите от финансиране.

2. В първоначалния период, посочен в 
параграф 1, вноските във фонда, 
изчислени съгласно член 66 и увеличени 
в съответствие с член 62, се разпределят 
възможно най-равномерно във времето, 
докато се достигне целевото равнище, 
освен ако в зависимост от 
обстоятелствата те могат да бъдат 
платени авансово или със закъснение, 
като се имат предвид пазарните 
условия или нуждите от финансиране.

Or. en

Изменение 934
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако след първоначалния период, 
посочен в параграф 1, наличните 
финансови средства намалеят под 

4. Ако след първоначалния период, 
посочен в параграф 1, наличните 
финансови средства намалеят под 
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целевото равнище по параграф 1, 
вноските, изчислени в съответствие с 
член 66, се увеличават, докато се 
достигне целевото равнище. Когато 
наличните финансови средства възлизат 
на по-малко от половината от целевото
равнище, годишните вноски не са по-
малко от една четвърт от целевото 
равнище.

целевото равнище по параграф 1, 
вноските, изчислени в съответствие с 
член 66, се увеличават, докато се 
достигне целевото равнище. Когато 
наличните финансови средства възлизат 
на по-малко от половината от целевото 
равнище, годишните вноски не са по-
малко от една четвърт от целевото 
равнище, с изключение на случаите, 
когато тези вноски могат да 
създадат риск за финансовата 
стабилност на участниците.

Or. en

Изменение 935
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако след първоначалния период, 
посочен в параграф 1, наличните 
финансови средства намалеят под 
целевото равнище по параграф 1, 
вноските, изчислени в съответствие с 
член 66, се увеличават, докато се 
достигне целевото равнище. Когато 
наличните финансови средства възлизат 
на по-малко от половината от целевото 
равнище, годишните вноски не са по-
малко от една четвърт от целевото 
равнище.

4. Ако след първоначалния период, 
посочен в параграф 1, наличните 
финансови средства намалеят под 
целевото равнище по параграф 1, 
вноските, изчислени в съответствие с 
член 66, се увеличават, докато се 
достигне целевото равнище. Когато 
наличните финансови средства възлизат 
на по-малко от половината от целевото 
равнище, годишните вноски не са по-
малко от една четвърт от целевото 
равнище, предмет на годишен праг на 
достъпност, определен в член 67.

Or. en

Изменение 936
Сари Есаях, Нилс Турвалдс, Хану Такула

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако след първоначалния период, 
посочен в параграф 1, наличните 
финансови средства намалеят под 
целевото равнище по параграф 1, 
вноските, изчислени в съответствие с 
член 66, се увеличават, докато се 
достигне целевото равнище. Когато 
наличните финансови средства възлизат 
на по-малко от половината от целевото
равнище, годишните вноски не са по-
малко от една четвърт от целевото 
равнище.

4. Ако след първоначалния период, 
посочен в параграф 1, наличните 
финансови средства намалеят под 
целевото равнище по параграф 1, 
вноските, изчислени в съответствие с 
член 66, се увеличават, докато се 
достигне целевото равнище. Когато 
наличните финансови средства възлизат 
на по-малко от половината от целевото 
равнище, годишните вноски не са по-
високи от 0,2 % от гарантираните 
депозити.

Or. en

Обосновка

Равнището „не по-малко от една четвърт“ за повишаване на годишните вноски е 
твърде високо. Това изискване би довело до поне 2,5 пъти по-високи годишни вноски от 
обикновено и би имало проциклични резултати.

Изменение 937
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е упълномощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 82, за да определи 
следното:

5. ЕБО разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с член 82, за да определи 
следното:

Or. en

Изменение 938
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 5 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обстоятелствата, при които
плащането на вноски може да стане 
авансово по параграф 2;

б) обстоятелствата, при които 
плащането на вноски може да стане 
авансово или със закъснение по 
параграф 2;

Or. en

Изменение 939
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. ЕБО предоставя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до [дата].
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 940
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Индивидуалната вноска на всяка 
институция се набира поне веднъж 
годишно и се изчислява 
пропорционално на сумата на пасивите, 
с изключение на собствените средства и 
гарантираните депозити, по отношение 

Индивидуалната вноска на всяка 
институция се набира поне веднъж 
годишно и се изчислява 
пропорционално на сумата на пасивите, 
с изключение на собствените средства и 
гарантираните депозити, по отношение 
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на общата сума на пасивите, с 
изключение на собствените средства и 
гарантираните депозити, на всички 
лицензирани институции на 
териториите на участващите държави 
членки.

на общата сума на пасивите, с 
изключение на собствените средства и 
гарантираните депозити, на всички 
лицензирани институции на 
териториите на участващите държави 
членки. От изчислената основа 
(пасиви, по-малко собствени средства 
и гарантирани депозити) се приспада 
обща отстъпка от 500 милиона евро.

Or. en

Изменение 941
Буркард Балц

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Индивидуалната вноска на всяка 
институция се набира поне веднъж 
годишно и се изчислява 
пропорционално на сумата на пасивите, 
с изключение на собствените средства и 
гарантираните депозити, по отношение 
на общата сума на пасивите, с 
изключение на собствените средства и 
гарантираните депозити, на всички 
лицензирани институции на 
териториите на участващите 
държави членки.

Индивидуалната вноска на всяка 
институция се набира поне веднъж 
годишно и се изчислява 
пропорционално на сумата на пасивите, 
с изключение на собствените средства и 
гарантираните депозити, по отношение 
на общата сума на пасивите, с 
изключение на собствените средства и 
гарантираните депозити, на 
кредитните институции съгласно 
член 2.

Or. en

Изменение 942
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Индивидуалната вноска на всяка 1. Индивидуалната вноска на всяка
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институция се набира поне веднъж 
годишно и се изчислява 
пропорционално на сумата на пасивите, 
с изключение на собствените средства и 
гарантираните депозити, по отношение 
на общата сума на пасивите, с 
изключение на собствените средства и 
гарантираните депозити, на всички 
лицензирани институции на 
териториите на участващите държави 
членки.

институция се набира поне веднъж 
годишно и се изчислява 
пропорционално на сумата на пасивите, 
с изключение на собствените средства и 
гарантираните депозити, по отношение 
на общата сума на пасивите, с 
изключение на собствените средства и 
гарантираните депозити, на всички 
институции, предмет на настоящия 
регламент съгласно член 2, на 
териториите на участващите държави 
членки.

Or. en

Изменение 943
Леонардо Доменичи, Петер Симон, Удо Булман, Джани Питела

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Индивидуалната вноска на всяка 
институция се набира поне веднъж 
годишно и се изчислява 
пропорционално на сумата на пасивите, 
с изключение на собствените средства и 
гарантираните депозити, по отношение 
на общата сума на пасивите, с 
изключение на собствените средства и 
гарантираните депозити, на всички 
лицензирани институции на 
териториите на участващите държави 
членки.

Индивидуалната вноска на всяка 
институция се набира поне веднъж 
годишно и се изчислява 
пропорционално на сумата на пасивите, 
с изключение на собствените средства и 
гарантираните депозити, по отношение 
на общата сума на пасивите, с 
изключение на собствените средства и 
гарантираните депозити, на всички 
институции, предмет на настоящия 
регламент съгласно член 2, на 
териториите на участващите държави 
членки.

Or. en

Изменение 944
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Тя се коригира в зависимост от 
рисковия профил на всяка институция в 
съответствие с критериите, посочени в 
делегираните актове по член 94, 
параграф 7 от Директива […].

Тя се коригира в зависимост от 
рисковия профил на всяка институция
(включително членството в 
институционална защитна схема) в 
съответствие с критериите, посочени в 
делегираните актове по член 94, 
параграф 7 от Директива […], и може 
да бъде спазена за някои институции, 
които не са от системно значение.

Or. en

Изменение 945
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Тя се коригира в зависимост от 
рисковия профил на всяка институция в 
съответствие с критериите, посочени в 
делегираните актове по член 94, 
параграф 7 от Директива […].

Тя се коригира в зависимост от 
рисковия профил на всяка институция, 
като се взема предвид членството в
институционална защитна схема, в 
съответствие с критериите, посочени в 
делегираните актове по член 94, 
параграф 7 от Директива […].

Or. en

Изменение 946
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Тя се коригира в зависимост от 
рисковия профил на всяка институция в 
съответствие с критериите, посочени в 

Тя се изчислява на равнище група като 
се използват МСФО и се коригира в 
зависимост от рисковия профил на всяка 
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делегираните актове по член 94, 
параграф 7 от Директива […].

институция в съответствие с 
критериите, посочени в делегираните 
актове по член 94, параграф 7 от 
Директива […]. Тези критерии следва 
да се основават предимно на 
обективна и проверима информация,
като например кредитни рейтинги и 
други данни.

Or. en

Обосновка

Тя се изчислява на равнище група като се използват МСФО, за да се гарантира 
равнопоставено третиране сред участващите държави членки.

Изменение 947
Петер Симон, Волф Клинц

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Задълженията на кредитна 
институция се изключват от 
изчисляването на вноските, ако 
кредитната институция е била 
създадена от централното или 
регионалното правителство на 
държава членка или от местен орган,
и ако това правителство или орган 
има задължението да защитава 
икономическата основа на 
институцията и да поддържа 
нейната жизнеспособност през 
цялото й съществуване, или ако 
задълженията са изрично 
гарантирани от това правителство 
или орган, или поне 90 % от 
отпуснатите заеми от 
институцията са пряко или косвено 
гарантирани от това правителство 
или орган, и преобладаващата цел е да 
се финансират насърчителни заеми 
на неконкурентна и нестопанска 



PE521.797v01-00 114/169 AM\1007293BG.doc

BG

основа, за да се насърчат целите на 
това правителство в областта на 
обществената политика;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 94, параграф 2 от Директивата за 
възстановяване и оздравяване на банките.

Изменение 948
Отмар Карас, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато участващите държави 
членки разполагат с национални 
механизми за финансиране на 
преобразуването, те предвиждат 
националните механизми за 
финансиране на преобразуването да 
изпозлват наличните си финансови 
средства, събрани от институции в 
миналото под формата на 
предварителни вноски, за да се 
компенсират тези институции за 
предварително събраните вноски,
платими на Фонда. Това 
компенсиране не се отразява на 
задълженията на държавите членки 
по Директива 94/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Текстът отразява съображение 62 от предложението COM, където се посочва, че 
въвеждането на Единния фонд за преобразуване на банки следва да доведе до 
прехвърлянето на националните механизми за финансиране на преобразуването към 
Единния фонд за преобразуване на банки и по този начин до съответното намаляване 
на вноските на съответните институции, за да се избегне дублиране на вноски. За да 
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се насърчи постигането на тази цел, е необходима обвързваща правна разпоредба.

Изменение 949
Данута Мария Хюбнер

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Наличните финансови средства, които 
се вземат под внимание, за да се 
достигне целевото равнище на 
финансиране, посочено в член 65, може 
да включват задължения за плащания, 
които са гарантирани в пълна степен с 
обезпечение от нискорискови активи, 
необвързани с права на трети страни, 
които са на разположение свободно и са 
набелязани за изключително ползване 
от Съвета по преобразуване за целите, 
посочени в член 71, параграф 1. Делът 
на тези неотменими задължения за 
плащане не надвишава 30 % от общата 
сума на вноските, набрани съгласно 
настоящия член.

2. Наличните финансови средства, които 
се вземат под внимание, за да се 
достигне целевото равнище на 
финансиране, посочено в член 65, може 
да включват задължения за плащания, 
които са гарантирани в пълна степен с 
обезпечение от нискорискови активи, 
необвързани с права на трети страни, 
които са на разположение свободно и са 
набелязани за изключително ползване 
от Съвета по преобразуване за целите, 
посочени в член 71, параграф 1. 
Активите, допустими за гарантиране 
на задължения за плащания, са тези, 
които се приемат като обезпечение 
от централните банки на държавите 
членки. Делът на тези неотменими 
задължения за плащане не надвишава 
50 % от общата сума на вноските, 
набрани съгласно настоящия член.

Or. en

Обосновка

Увеличаването на дяла на задълженията за плащания, които са гарантирани с 
обезпечение от необвързани нискорискови активи, от 30 % на 50 % ще улесни 
постигането на целевото равнище на фонда на ЕМП. Това също така ще позволи на 
банките да използват част от капитала, който не е насочен към фонда на ЕМП, за 
предоставяне на заеми на реалната икономика.

Изменение 950
Диогу Фейо
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Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Наличните финансови средства, които 
се вземат под внимание, за да се 
достигне целевото равнище на 
финансиране, посочено в член 65, може 
да включват задължения за плащания, 
които са гарантирани в пълна степен с 
обезпечение от нискорискови активи, 
необвързани с права на трети страни, 
които са на разположение свободно и са 
набелязани за изключително ползване 
от Съвета по преобразуване за целите, 
посочени в член 71, параграф 1. Делът 
на тези неотменими задължения за 
плащане не надвишава 30 % от общата 
сума на вноските, набрани съгласно 
настоящия член.

2. Наличните финансови средства, които 
се вземат под внимание, за да се 
достигне целевото равнище на 
финансиране, посочено в член 65, може 
да включват задължения за плащания, 
които са гарантирани в пълна степен с 
обезпечение от активи, допустими за 
централните банки на държавите 
членки и необвързани с права на трети 
страни, които са на разположение 
свободно и са набелязани за 
изключително ползване от Съвета по 
преобразуване за целите, посочени в 
член 71, параграф 1. Делът на тези 
неотменими задължения за плащане не 
надвишава 50 % от общата сума на 
вноските, набрани съгласно настоящия 
член.

Or. en

Изменение 951
Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Наличните финансови средства, които 
се вземат под внимание, за да се 
достигне целевото равнище на 
финансиране, посочено в член 65, може 
да включват задължения за плащания, 
които са гарантирани в пълна степен с 
обезпечение от нискорискови активи, 
необвързани с права на трети страни, 
които са на разположение свободно и са 
набелязани за изключително ползване 
от Съвета по преобразуване за целите, 
посочени в член 71, параграф 1. Делът 

2. Наличните финансови средства, които 
се вземат под внимание, за да се 
достигне целевото равнище на 
финансиране, посочено в член 65, може 
да включват задължения за плащания, 
които са гарантирани в пълна степен с 
обезпечение от нискорискови активи, 
необвързани с права на трети страни, 
които са на разположение свободно и са 
набелязани за изключително ползване 
от Съвета по преобразуване за целите, 
посочени в член 71, параграф 1. Делът 
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на тези неотменими задължения за 
плащане не надвишава 30 % от общата 
сума на вноските, набрани съгласно 
настоящия член.

на тези неотменими задължения за 
плащане не надвишава 50 % от общата 
сума на вноските, набрани съгласно 
настоящия член.

Or. en

Изменение 952
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Наличните финансови средства, които 
се вземат под внимание, за да се 
достигне целевото равнище на 
финансиране, посочено в член 65, може 
да включват задължения за плащания, 
които са гарантирани в пълна степен с 
обезпечение от нискорискови активи, 
необвързани с права на трети страни, 
които са на разположение свободно и са 
набелязани за изключително ползване 
от Съвета по преобразуване за целите, 
посочени в член 71, параграф 1. Делът 
на тези неотменими задължения за 
плащане не надвишава 30 % от общата 
сума на вноските, набрани съгласно 
настоящия член.

2. Наличните финансови средства, които 
се вземат под внимание, за да се 
достигне целевото равнище на 
финансиране, посочено в член 65, може 
да включват задължения за плащания, 
които са гарантирани в пълна степен с 
обезпечение от нискорискови активи, 
необвързани с права на трети страни, 
които са на разположение свободно и са 
набелязани за изключително ползване 
от Съвета по преобразуване за целите, 
посочени в член 71, параграф 1. Делът 
на тези неотменими задължения за 
плащане не надвишава 20 % от общата 
сума на вноските, набрани съгласно 
настоящия член.

Or. en

Изменение 953
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Наличните финансови средства, които 
се вземат под внимание, за да се 

2. Наличните финансови средства, които 
се вземат под внимание, за да се 
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достигне целевото равнище на 
финансиране, посочено в член 65, може 
да включват задължения за плащания, 
които са гарантирани в пълна степен с 
обезпечение от нискорискови активи, 
необвързани с права на трети страни, 
които са на разположение свободно и са 
набелязани за изключително ползване 
от Съвета по преобразуване за целите, 
посочени в член 71, параграф 1. Делът 
на тези неотменими задължения за 
плащане не надвишава 30 % от общата 
сума на вноските, набрани съгласно 
настоящия член.

достигне целевото равнище на 
финансиране, посочено в член 65, може 
да включват парични средства, близки 
до паричните средства парични 
еквиваленти, активи, допустими 
като висококачествени ликвидни 
активи съгласно коефициента на 
покритие на ликвидността, или 
задължения за плащания, които са 
гарантирани в пълна степен с 
обезпечение от нискорискови активи, 
необвързани с права на трети страни, 
които са на разположение свободно и са 
набелязани за изключително ползване 
от Съвета по преобразуване за целите, 
посочени в член 71, параграф 1. Делът 
на тези неотменими задължения за 
плащане не надвишава 30 % от общата 
сума на вноските, набрани съгласно 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Вноските въз основа на риска следва да се определят на обективни основания и 
банките трябва да могат да правят вноски, използвайки висококачествени ликвидни 
активи, които са почти еквивалентни на паричните средства.

Изменение 954
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Индивидуалните вноски на всяка 
институция, посочени в параграф 1, 
са окончателни и не могат при 
никакви обстоятелства да се 
възстановяват (със задна дата).

Or. en
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Изменение 955
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато участващите държави 
членки разполагат с национални 
механизми за финансиране на 
преобразуването, те трябва да могат 
да постановят компенсирането на 
дадена институция, от която в 
миналото са взимани предварителни
вноски, за предварителните вноски, 
които могат бъдат изисквани за 
плащане към Фонда, да се извърши по 
тези механизми със събраните до 
този момент финансови средства. 
Това компенсиране не се отразява на 
задълженията на държавите членки 
по Директива 94/18/ЕО на 
Европейския парламент и на 
Съвета18.
__________________
18 Директива 94/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 30 май 
1994 г. за изменение на Директива 
80/390/ЕИО за координиране на 
изискванията за съставяне, проверка 
и разпространение на проспекти, 
които се публикуват за допускане на 
ценни книжа до официална котировка 
на борсата, във връзка със 
задължението за публикуване на 
проспекти. ОВ L 135, 31.5.1994 г., 
стр. 1. 

Or. en

Изменение 956
Филип Ламбертс, Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 66 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е упълномощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 82, за да определи 
следното:

3. Без да се засягат разпоредбите на 
втората алинея на параграф 1, 
Комисията е упълномощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 82, за да определи следното:

Or. en

Изменение 957
Данута Мария Хюбнер

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) качеството на обезпечението, 
гарантиращо задълженията за 
плащане по параграф 2;

заличава се

Or. en

Обосновка

Определянето на обезпечението, допустимо за гарантиране на задълженията за 
плащане, е ключов въпрос, който Комисията предлага да се разглежда в делегиран 
акт. За предпочитане е в Регламента за ЕМП да се уточни, че всички активи, които 
се приемат като обезпечение от централните банки на държавите членки, са 
допустими за гарантиране на задължения за плащания.

Изменение 958
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) качеството на обезпечението, заличава се
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гарантиращо задълженията за 
плащане по параграф 2;

Or. en

Изменение 959
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. До достигането на целевото 
равнище, посочено в член 65, Съветът 
по преобразуване може да изиска 
институциите да предоставят поет 
като задължение кредитен продукт 
на стойност 50 % от 
пропорционалното рисково 
претеглено целевото равнище, 
приложимо за съответната 
институция. След достигане на 50 % 
от целевото равнище, поетият като 
задължение кредитен продукт се 
намалява от допълнителните вноски. 
Всяко плащане от Фонда преди 
достигането на целевото равнище 
трябва да бъде последвано от 
увеличаване на продукта чрез 
пропорционална рисково претеглена 
сума за всяка институция.

Or. en

Изменение 960
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато наличните финансови 1. Когато наличните финансови 
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средства не са достатъчни за покриване 
на загубите, разходите или други 
разноски, направени при използването 
на Фонда, Съветът по преобразуване 
изисква в съответствие с член 62 
извънредни последващи вноски от 
институциите, лицензирани на 
териториите на участващите държави 
членки, с цел покриване на 
допълнителните суми. Тези извънредни 
вноски се разпределят между 
институциите в съответствие с 
правилата, определени в член 66.

средства не са достатъчни за покриване 
на загубите, разходите или други 
разноски, направени по силата на 
настоящия регламент, включително 
във връзка с всички извъндоговорни 
отговорности на Съвета по 
преобразуване и на Комисията, 
свързани с техните задачи съгласно 
настоящия регламент, Съветът по 
преобразуване изисква в съответствие с 
член 62 извънредни последващи вноски 
от институциите, лицензирани на 
териториите на участващите държави 
членки, с цел покриване на 
допълнителните суми. Тези извънредни 
вноски се разпределят между 
институциите в съответствие с 
правилата, определени в 
членове 65 и 66.

Or. en

Изменение 961
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато наличните финансови 
средства не са достатъчни за покриване 
на загубите, разходите или други 
разноски, направени при използването 
на Фонда, Съветът по преобразуване 
изисква в съответствие с член 62 
извънредни последващи вноски от 
институциите, лицензирани на 
териториите на участващите държави 
членки, с цел покриване на 
допълнителните суми. Тези извънредни 
вноски се разпределят между 
институциите в съответствие с 
правилата, определени в член 66.

1. Когато наличните финансови 
средства не са достатъчни за покриване 
на загубите, разходите или други 
разноски, направени при използването 
на Фонда, Съветът по преобразуване 
изисква в съответствие с член 62 
извънредни последващи вноски от 
институциите, лицензирани на 
териториите на участващите държави 
членки, с цел покриване на 
допълнителните суми. Тези извънредни 
вноски се разпределят между 
институциите в съответствие с 
правилата, определени в член 66. Те са 
предмет на годишен праг на 
достъпност за вноските на всяка 
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отделна институция.

Or. en

Изменение 962
Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато наличните финансови 
средства не са достатъчни за покриване 
на загубите, разходите или други 
разноски, направени при използването 
на Фонда, Съветът по преобразуване 
изисква в съответствие с член 62
извънредни последващи вноски от 
институциите, лицензирани на 
териториите на участващите държави 
членки, с цел покриване на 
допълнителните суми. Тези извънредни 
вноски се разпределят между 
институциите в съответствие с 
правилата, определени в член 66.

1. Когато наличните финансови 
средства не са достатъчни за покриване 
на загубите, разходите или други 
разноски, направени при използването
на Фонда, Съветът по преобразуване 
изисква в съответствие с член 63
извънредни последващи вноски от 
институциите, лицензирани на 
териториите на участващите държави 
членки, с цел покриване на 
допълнителните суми. Тези извънредни 
вноски се разпределят между
институциите в съответствие с 
правилата, определени в член 67.
Вноските и сумата на плащанията, 
посочени в член 67, не могат да 
надвишават една четвърт от 
целевото равнище.

Or. en

Изменение 963
Сари Есаях, Нилс Турвалдс, Хану Такула

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато наличните финансови 
средства не са достатъчни за покриване 
на загубите, разходите или други 

1. Когато наличните финансови 
средства не са достатъчни за покриване 
на загубите, разходите или други 
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разноски, направени при използването 
на Фонда, Съветът по преобразуване 
изисква в съответствие с член 62 
извънредни последващи вноски от 
институциите, лицензирани на 
териториите на участващите държави 
членки, с цел покриване на 
допълнителните суми. Тези извънредни 
вноски се разпределят между 
институциите в съответствие с 
правилата, определени в член 66.

разноски, направени при използването 
на Фонда, Съветът по преобразуване 
изисква в съответствие с член 62 
извънредни последващи вноски от 
институциите, лицензирани на 
териториите на участващите държави 
членки, с цел покриване на 
допълнителните суми. Тези извънредни 
годишни вноски не надвишават 0,2 % 
от гарантираните депозити и се 
разпределят между институциите в 
съответствие с правилата, определени в 
член 66.

Or. en

Обосновка

Съществува силна необходимост да се определи общата пределна стойност за 
извънредни вноски, за да се ограничи процикличното въздействие.

Изменение 964
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато наличните финансови 
средства не са достатъчни за покриване 
на загубите, разходите или други 
разноски, направени при използването 
на Фонда, Съветът по преобразуване 
изисква в съответствие с член 62 
извънредни последващи вноски от 
институциите, лицензирани на 
териториите на участващите държави 
членки, с цел покриване на 
допълнителните суми. Тези извънредни 
вноски се разпределят между 
институциите в съответствие с 
правилата, определени в член 66.

1. 1. Когато наличните финансови 
средства не са достатъчни за покриване 
на загубите, разходите или други 
разноски, направени при използването 
на Фонда, Съветът по преобразуване 
изисква в съответствие с член 62 
извънредни последващи вноски от 
институциите, предмет на настоящия 
регламент съгласно посоченото в 
член 2, на териториите на участващите 
държави членки, с цел покриване на 
допълнителните суми. Тези извънредни 
вноски се разпределят между 
институциите в съответствие с 
правилата, определени в член 66.

Or. en
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Изменение 965
Леонардо Доменичи, Петер Симон, Удо Булман, Джани Питела

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато наличните финансови 
средства не са достатъчни за покриване 
на загубите, разходите или други 
разноски, направени при използването 
на Фонда, Съветът по преобразуване 
изисква в съответствие с член 62 
извънредни последващи вноски от 
институциите, лицензирани на 
териториите на участващите държави 
членки, с цел покриване на 
допълнителните суми. Тези извънредни 
вноски се разпределят между 
институциите в съответствие с 
правилата, определени в член 66.

1. Когато наличните финансови 
средства не са достатъчни за покриване 
на загубите, разходите или други 
разноски, направени при използването 
на Фонда, Съветът по преобразуване 
изисква в съответствие с член 62 
извънредни последващи вноски от 
институциите, предмет на настоящия 
регламент съгласно посоченото в 
член 2, на териториите на участващите 
държави членки, с цел покриване на 
допълнителните суми. Тези извънредни 
вноски се разпределят между 
институциите в съответствие с 
правилата, определени в член 66.

Or. en

Изменение 966
Буркард Балц

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато наличните финансови 
средства не са достатъчни за покриване 
на загубите, разходите или други 
разноски, направени при използването 
на Фонда, Съветът по преобразуване 
изисква в съответствие с член 62 
извънредни последващи вноски от 
институциите, лицензирани на 
териториите на участващите 
държави членки, с цел покриване на 

1. Когато наличните финансови 
средства не са достатъчни за покриване 
на загубите, разходите или други 
разноски, направени при използването 
на Фонда, Съветът по преобразуване 
изисква в съответствие с член 62 
извънредни последващи вноски от 
кредитните институции, посочени в 
член 2, с цел покриване на 
допълнителните суми. Тези извънредни 
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допълнителните суми. Тези извънредни 
вноски се разпределят между 
институциите в съответствие с 
правилата, определени в член 66.

вноски се разпределят между 
институциите в съответствие с 
правилата, определени в член 66.

Or. en

Изменение 967
Сари Есаях, Нилс Турвалдс, Хану Такула

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Сборът на годишните вноски, 
посочени в членове 65—67, не 
надвишава 0,3 % от гарантираните 
депозити.

Or. en

Обосновка

Необходимо да се определи пределна стойност за сбора на годишните вноските, за да 
се ограничи процикличното въздействие.

Изменение 968
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 82 с цел 
определяне на обстоятелствата и 
условията, при които субект по 
член 2 може да бъдат частично или 
изцяло освободен от последващите 
вноски по параграф 2.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 82 с цел 
определяне на:
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Or. en

Изменение 969
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обстоятелствата и условията, при 
които субект по член 2 може да бъде 
частично или изцяло освободен от 
последващите вноски по параграф 2; 
както и
б) годишния праг на достъпност като 
процент от печалбите преди 
облагане, които следва да се 
преразгледат, ако този праг не бъде 
достигнат.

Or. en

Изменение 970
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 971
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) алтернативните средства за 
финансиране, предвидени в член 69, не 
са непосредствено достъпни при 
разумни условия.

заличава се

Or. en

Изменение 972
Ани Подимата

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът по преобразуване може да 
договаря заеми за Фонда или други 
форми на подкрепа от финансови 
институции или други трети страни, в 
случай че събраните в съответствие с 
членове 66 и 67 суми не са 
непосредствено достъпни или 
достатъчни за покриване на разходите, 
произтичащи от използването на Фонда.

1. Съветът по преобразуване се стреми
да договаря заеми за Фонда или други 
форми на подкрепа от финансови 
институции или други трети страни, в 
случай че събраните в съответствие с 
членове 66 и 67 суми не са 
непосредствено достъпни или 
достатъчни за покриване на разходите, 
произтичащи от използването на Фонда. 
Ако Съветът по преобразуване не 
успява да гарантира заемите, той 
следва да използва механизма за 
отпускане на заеми, създаден съгласно 
член 64, параграф 2а (нов).

Or. en

Изменение 973
Филип Ламбертс, Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът по преобразуване може да 
договаря заеми за Фонда или други 
форми на подкрепа от финансови 
институции или други трети страни, в 
случай че събраните в съответствие с 
членове 66 и 67 суми не са 
непосредствено достъпни или 
достатъчни за покриване на разходите, 
произтичащи от използването на Фонда.

1. Съветът по преобразуване може да 
договаря заеми за Фонда или други 
форми на подкрепа най-напред от 
частни финансови институции, а 
когато това не е възможно — от 
публични финансови институции или 
други трети страни, в случай че 
събраните в съответствие с членове 66 и 
67 суми не са непосредствено достъпни 
или достатъчни за покриване на 
разходите, произтичащи от 
използването на Фонда.

Or. en

Изменение 974
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът по преобразуване управлява 
Фонда и може да поиска Комисията да 
изпълнява определени задачи, свързани 
с управлението на фонда.

1. Съветът по преобразуване управлява 
Фонда и може да поиска подходяща 
трета страна да изпълнява 
администрирането и управлението на 
фонда.

Or. en

Обосновка

Управлението на Единния фонд за преобразуване може да се възложи на трета 
страна с доказан опит и постижения в разумното и консервативно управление на 
инвестиционен портфейл. Това е обичайна практика за международните механизми 
за финансиране.

Изменение 975
Оле Шмид



PE521.797v01-00 130/169 AM\1007293BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сумите, получени от институция в 
процес на преобразуване или от 
преходна институция, лихвите и други 
печалби от инвестиции, както и 
всякакви други печалби отиват в полза 
само на Фонда.

2. Сумите, получени от институция в 
процес на преобразуване или от 
преходна институция, лихвите и други 
печалби от инвестиции, както и 
всякакви други печалби отиват в полза 
само на Фонда. Фондът се управлява с 
основната цел за запазване на 
капитала чрез инвестиране във 
висококачествени ликвидни ценни 
книжа.

Or. en

Изменение 976
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът по преобразуване инвестира 
държаните във фонда суми в облигации 
на участващите държави членки или 
на междуправителствени 
организации, или във високоликвидни
активи с добра репутация. 
Инвестициите следва да бъдат 
достатъчно диверсифицирани в 
географски план. Възвръщаемостта на 
тези инвестиции е в полза на Фонда.

3. Съветът по преобразуване инвестира 
държаните във фонда суми в активи с 
добра репутация. Инвестициите следва 
да бъдат достатъчно диверсифицирани в 
секторен и географски план. 
Възвръщаемостта на тези инвестиции е 
в полза на Фонда.

Or. en

Изменение 977
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът по преобразуване инвестира 
държаните във фонда суми в облигации 
на участващите държави членки или на 
междуправителствени организации, или 
във високоликвидни активи с добра 
репутация. Инвестициите следва да 
бъдат достатъчно диверсифицирани в 
географски план. Възвръщаемостта на 
тези инвестиции е в полза на Фонда.

3. Съветът по преобразуване инвестира 
държаните във фонда суми в облигации 
на участващите държави членки или на 
междуправителствени организации, или 
във високоликвидни активи с добра 
репутация. Инвестициите следва да 
бъдат достатъчно диверсифицирани в 
географски план. Възвръщаемостта на 
тези инвестиции е в полза на Фонда. 
Съветът по преобразуване прави 
инвестиционната рамка публично 
достояние, като уточнява 
подробностите на инвестиционната 
политика на фонда.

Or. en

Изменение 978
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът по преобразуване инвестира 
държаните във фонда суми в облигации 
на участващите държави членки или 
на междуправителствени 
организации, или във високоликвидни 
активи с добра репутация. 
Инвестициите следва да бъдат 
достатъчно диверсифицирани в 
географски план. Възвръщаемостта 
на тези инвестиции е в полза на 
Фонда.

3. Съветът по преобразуване инвестира 
държаните във фонда суми в парични 
средства или продаваеми ценни 
книжа, които представляват 
вземания от или са гарантирани от 
суверенни субекти и отговарят на 
всяко от следните условия:

а) присъжда им се рисково тегло от 
0 % по стандартизирания съгласно 
подхода за кредитен риск „Базел II”;
б) търгуват се на големи и активни 
касови пазари или пазари на репо 
сделки, отличаващи се с ниска 
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концентрация;
в) наблюденията в минали периоди са 
показали, че тези ценни книжа 
представляват надежден източник
на ликвидност на пазарите (за репо 
сделки или продажби) дори при 
напрежение на пазара; както и
г) не представляват задължение на 
финансова институция или на 
свързаните с нея субекти.
Инвестициите следва да бъдат 
достатъчно диверсифицирани в 
географски план, за да се намалят 
рисковете от концентрация. 
Възвръщаемостта на тези 
инвестиции е в полза на Фонда.

Or. en

Изменение 979
Данута Мария Хюбнер

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът по преобразуване инвестира 
държаните във фонда суми в облигации 
на участващите държави членки или на 
междуправителствени организации, или 
във високоликвидни активи с добра 
репутация. Инвестициите следва да 
бъдат достатъчно диверсифицирани в 
географски план. Възвръщаемостта на 
тези инвестиции е в полза на Фонда.

3. Съветът по преобразуване инвестира 
държаните във фонда суми в облигации 
на участващите и неучастващите 
държави членки, в които са 
разположени клонове или дъщерни 
предприятия от държави членки, 
участващи в ЕМП, или на 
междуправителствени организации, или 
във високоликвидни активи с добра 
репутация. Инвестициите следва да 
бъдат достатъчно диверсифицирани в 
географски план. Възвръщаемостта на 
тези инвестиции е в полза на Фонда.

Or. en
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Обосновка

Съветът по преобразуване следва да може да инвестира в облигации на всички 
държави членки, а не само в облигации на участващите държави членки. Това ще даде 
възможност на Съвета по преобразуване да се възползва от по-широк спектър от 
ликвидни ценни книжа с високо кредитно качество.

Изменение 980
Славомир Нитрас

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът по преобразуване инвестира 
държаните във фонда суми в облигации 
на участващите държави членки или 
на междуправителствени организации, 
или във високоликвидни активи с добра 
репутация. Инвестициите следва да 
бъдат достатъчно диверсифицирани в 
географски план. Възвръщаемостта на 
тези инвестиции е в полза на Фонда.

3. Съветът по преобразуване инвестира 
държаните във фонда суми в облигации 
на държави членки или на 
междуправителствени организации, или 
във високоликвидни активи с добра 
репутация. Инвестициите следва да 
бъдат достатъчно диверсифицирани в 
географски план. Възвръщаемостта на 
тези инвестиции е в полза на Фонда.

Or. en

Обосновка

Съветът по преобразуване следва да има възможност да инвестира в облигации на 
всички държави членки, а не само в облигации на участващите държави членки, тъй 
като основната цел е да се инвестира във високоликвидни активи с високо кредитно 
качество, независимо от държавата членка на произход.

Изменение 981
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът по преобразуване инвестира 
държаните във фонда суми в облигации 
на участващите държави членки или на 

3. Съветът по преобразуване инвестира 
държаните във фонда суми единствено 
в облигации на участващите държави 
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междуправителствени организации, или 
във високоликвидни активи с добра
репутация. Инвестициите следва да 
бъдат достатъчно диверсифицирани в 
географски план. Възвръщаемостта на 
тези инвестиции е в полза на Фонда.

членки или на междуправителствени 
организации с най-добра кредитна
репутация. Инвестициите следва да 
бъдат достатъчно диверсифицирани в 
географски план. Възвръщаемостта на 
тези инвестиции е в полза на Фонда.

Or. en

Изменение 982
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като взема предвид приетата от 
Комисията рамка, при прилагането на 
инструментите за преобразуване спрямо 
субектите по член 2, Съветът по 
преобразуване може да използва Фонда 
за следните цели:

1. Като взема предвид приетата рамка, 
при прилагането на инструментите за 
преобразуване спрямо субектите по 
член 2, Съветът по преобразуване може 
да използва Фонда за следните цели:

Or. en

Изменение 983
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за гарантиране на активите или 
задълженията на институцията в процес 
на преобразуване, нейните дъщерни 
дружества, преходна институция или 
дружество за управление на активи;

а) за временно гарантиране на активите 
или задълженията на институцията в 
процес на преобразуване, нейните 
дъщерни дружества, преходна 
институция или дружество за 
управление на активи;

Or. en
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Изменение 984
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да отпуска заеми на институцията 
в процес на преобразуване, нейните 
дъщерни дружества, преходна 
институция или дружество за 
управление на активи;

заличава се

Or. en

Изменение 985
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да закупуват активи на 
институцията в процес на 
преобразуване;

заличава се

Or. en

Изменение 986
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да компенсира акционерите или 
кредиторите, ако след оценката на
стойността по член 17, параграф 5 
те получават по-малка сума за своите 
вземания в сравнение с тази, която 
биха получили след оценката на 

заличава се
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стойността по член 17, параграф 16 
при ликвидация чрез обичайно 
производство по несъстоятелност;

Or. en

Изменение 987
Оле Шмид, Ане Е. Йенсен

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да компенсира акционерите или 
кредиторите, ако след оценката на 
стойността по член 17, параграф 5 
те получават по-малка сума за своите 
вземания в сравнение с тази, която 
биха получили след оценката на 
стойността по член 17, параграф 16 
при ликвидация чрез обичайно 
производство по несъстоятелност;

заличава се

Or. en

Обосновка

Фондовете за преобразуване не следва да компенсират кредиторите — това следва да 
бъде направено от остатъчната стойност от преструктурираната и преобразувана 
институция. Фондовете за преобразуване не следва също така да отпускат капитал, 
както се посочва в параграф 3.

Изменение 988
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да правят вноска в институцията в 
процес на преобразуване вместо 
вноската, която би се получила от 

заличава се
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отписването на задълженията към 
определени кредитори, когато се 
прилага инструментът за 
рекапитализация чрез вътрешни 
източници и отговорният за 
преобразуването орган реши да 
изключи определени кредитори от 
обхвата на рекапитализацията в 
съответствие с член 24, параграф 3;

Or. en

Изменение 989
Оле Шмид, Ане Е. Йенсен

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да правят вноска в институцията в 
процес на преобразуване вместо 
вноската, която би се получила от 
отписването на задълженията към 
определени кредитори, когато се 
прилага инструментът за 
рекапитализация чрез вътрешни 
източници и отговорният за 
преобразуването орган реши да 
изключи определени кредитори от 
обхвата на рекапитализацията в 
съответствие с член 24, параграф 3;

заличава се

Or. en

Изменение 990
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да правят вноска в институцията в е) да правят вноска в институцията в 
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процес на преобразуване вместо 
вноската, която би се получила от 
отписването на задълженията към 
определени кредитори, когато се 
прилага инструментът за 
рекапитализация чрез вътрешни 
източници и отговорният за 
преобразуването орган реши да изключи 
определени кредитори от обхвата на 
рекапитализацията в съответствие с 
член 24, параграф 3;

процес на преобразуване вместо 
вноската, която би се получила от 
отписването и/или превръщането в 
собствен капитал на задълженията 
към определени кредитори, когато се 
прилага инструментът за 
рекапитализация чрез вътрешни 
източници и отговорният за 
преобразуването орган реши да изключи 
определени кредитори от обхвата на 
рекапитализацията в съответствие с 
член 24, параграф 5;

Or. en

Изменение 991
Пабло Салба Бидегайн

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1а нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Съветът по преобразуване 
използва Фонда, за да подкрепя 
действия по параграф 1, букви а)—ж), 
когато в процеса на преобразуване би 
могла да се наложи рекапитализация 
чрез вътрешни източници на 
привилегировани депозити в рамките 
на ограниченията, установени в 
Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките.

Or. en

Изменение 992
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1а нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Съветът по преобразуване 
използва Фонда, за да подкрепя 
действията по букви а)—ж) от 
предходния параграф, при пълно 
спазване на разпоредбите на 
Директива [Директива за 
възстановяване и оздравяване на 
банките].

Or. en

Изменение 993
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Фондът не се използва пряко за 
поемане на загубите на дадена 
институция или субект, посочени в 
член 2, или за рекапитализация на 
дадена институция или субект, посочени 
в член 2. В случай че използването на 
механизми за финансиране на 
преобразуване за целите на параграф 1 
косвено води до прехвърляне на част 
от загубите на дадена институция 
или субект по член 2 към Фонда, се 
прилагат принципите на механизма 
за финансиране на преобразуване, 
посочени в член 24.

3. Фондът в никакъв случай не се 
използва пряко или непряко за поемане 
на загубите на дадена институция или 
субект, посочени в член 2, или за 
рекапитализация на дадена институция 
или субект, посочени в член 2.

Or. en

Изменение 994
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Фондът не се използва пряко за 
поемане на загубите на дадена 
институция или субект, посочени в 
член 2, или за рекапитализация на 
дадена институция или субект, посочени 
в член 2. В случай че използването на 
механизми за финансиране на 
преобразуване за целите на параграф 1 
косвено води до прехвърляне на част 
от загубите на дадена институция 
или субект по член 2 към Фонда, се 
прилагат принципите на механизма 
за финансиране на преобразуване, 
посочени в член 24.

3. Фондът не се използва пряко за 
поемане на загубите на дадена 
институция или субект, посочени в 
член 2, или за рекапитализация на 
дадена институция или субект, посочени 
в член 2.

Or. en

Изменение 995
Сари Есаях, Анели Ятенмяки

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Плащанията от Фонда се 
разпределят между членовете на 
мрежата от национални фондове за 
преобразуване пропорционално на 
нивото на дейността, извършвана в 
съответните държави членки от 
институцията в процес на 
преобразуване.

Or. en

Изменение 996
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Фондът не може да се използва за 
една или повече от целите, описани в 
параграф 1, до момента, в който 
сумите, които се изисква да се внесат 
в контекста на преобразуването в 
съответствие с член 73, параграф 1, 
бъдат внесени в пълен размер по 
съответната схема за гарантиране 
на депозитите или по съответните 
схеми за гарантиране на депозитите.

Or. en

Изменение 997
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Урежда се в Директивата за възстановяване и оздравяване на банките.

Изменение 998
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участващите държави членки 
гарантират, че когато Съветът по 
преобразуване предприема действия 
във връзка с преобразуването и при 

заличава се
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условие, че тези действия 
подсигуряват на вложителите да 
запазят достъпа до своите депозити, 
схемата за гарантиране на 
депозитите, с която институцията е 
свързана, е задължена за сумите, 
предвидени в член 99, параграф 1 и 
параграф 4 от Директива […].

Or. en

Изменение 999
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участващите държави членки 
гарантират, че когато Съветът по 
преобразуване предприема действия във 
връзка с преобразуването и при условие, 
че тези действия подсигуряват на 
вложителите да запазят достъпа до 
своите депозити, схемата за 
гарантиране на депозитите, с която 
институцията е свързана, е задължена за 
сумите, предвидени в член 99, параграф 
1 и параграф 4 от Директива […].

1. Участващите държави членки 
гарантират, че когато Съветът по 
преобразуване предприема действия във 
връзка с преобразуването, схемата за 
гарантиране на депозитите, с която 
институцията е свързана, е задължена за 
сумите, предвидени в член 99, 
параграф 1 и параграф 4 от Директива 
[…].

Or. en

Изменение 1000
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Определянето на сумата, за която 
схемата за гарантиране на 
депозитите е задължена в 

заличава се
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съответствие с параграф 1, отговаря 
на условията, установени с член 17.

Or. en

Изменение 1001
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да вземе решение в 
съответствие с параграф 1 от 
настоящия член относно сумата, за 
която схемата за гарантиране на 
депозитите е задължена в 
съответствие с условията, 
определени в член 39, параграф 3, 
буква г) от Директива […], Съветът 
по преобразуване се консултира със 
съответната схема за гарантиране 
на депозитите, при пълно отчитане 
на спешността на случая.

заличава се

Or. en

Изменение 1002
Петер Симон

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да вземе решение в 
съответствие с параграф 1 от 
настоящия член относно сумата, за 
която схемата за гарантиране на 
депозитите е задължена в
съответствие с условията, 
определени в член 39, параграф 3, 
буква г) от Директива […], Съветът 

3. За да може да упражнява 
съответно своята задача във връзка с 
осигуряване на защитеността на 
вложителите, схемата за гарантиране 
на депозитите, която е задължителна
съгласно параграф 1, трябва да бъде 
включена преждевременно в
подготовката и изпълнението на 
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по преобразуване се консултира със 
съответната схема за гарантиране 
на депозитите, при пълно отчитане 
на спешността на случая.

мерките за преобразуване.

Съветът по преобразуване решава, 
като се консултира със съответната 
схема за гарантиране на депозитите в 
съответствие с параграф 1 от 
настоящия член относно сумата, за 
която схемата за гарантиране на 
депозитите е задължителна в 
съответствие с условията, 
определени в член 39, параграф 3, 
буква г) от Директива […].

Or. de

Изменение 1003
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай, че средствата на дадена 
схема за гарантиране на депозитите 
не са достатъчни за покриване на 
плащанията, които трябва да бъдат 
направени към вложителите, и не са 
непосредствено налични други ресурси 
от съответната участваща държава 
членка, Фондът може да предостави 
необходимите ресурси за тази схема 
за гарантиране на депозитите, стига 
да са изпълнени всички условия по 
член 10 от Директива 94/19/ЕО.

заличава се

Or. en

Изменение 1004
Буркард Балц
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Предложение за регламент
Член 73 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай, че средствата на дадена 
схема за гарантиране на депозитите 
не са достатъчни за покриване на 
плащанията, които трябва да бъдат 
направени към вложителите, и не са 
непосредствено налични други ресурси 
от съответната участваща държава 
членка, Фондът може да предостави 
необходимите ресурси за тази схема 
за гарантиране на депозитите, стига 
да са изпълнени всички условия по 
член 10 от Директива 94/19/ЕО.

заличава се

Or. en

Изменение 1005
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай, че средствата на дадена 
схема за гарантиране на депозитите 
не са достатъчни за покриване на 
плащанията, които трябва да бъдат 
направени към вложителите, и не са 
непосредствено налични други ресурси 
от съответната участваща държава 
членка, Фондът може да предостави 
необходимите ресурси за тази схема 
за гарантиране на депозитите, стига 
да са изпълнени всички условия по 
член 10 от Директива 94/19/ЕО.

заличава се

Or. de
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Изменение 1006
Астрид Люлинг

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай, че средствата на дадена 
схема за гарантиране на депозитите 
не са достатъчни за покриване на 
плащанията, които трябва да бъдат 
направени към вложителите, и не са 
непосредствено налични други ресурси 
от съответната участваща държава 
членка, Фондът може да предостави 
необходимите ресурси за тази схема 
за гарантиране на депозитите, стига 
да са изпълнени всички условия по 
член 10 от Директива 94/19/ЕО.

заличава се

Or. en

Изменение 1007
Нилс Турвалдс, Ане Е. Йенсен

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай, че средствата на дадена 
схема за гарантиране на депозитите 
не са достатъчни за покриване на 
плащанията, които трябва да бъдат 
направени към вложителите, и не са 
непосредствено налични други ресурси 
от съответната участваща държава 
членка, Фондът може да предостави 
необходимите ресурси за тази схема 
за гарантиране на депозитите, стига 
да са изпълнени всички условия по 
член 10 от Директива 94/19/ЕО.

заличава се

Or. en
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Изменение 1008
Сари Есаях, Хану Такула

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай, че средствата на дадена 
схема за гарантиране на депозитите 
не са достатъчни за покриване на 
плащанията, които трябва да бъдат 
направени към вложителите, и не са 
непосредствено налични други ресурси 
от съответната участваща държава 
членка, Фондът може да предостави 
необходимите ресурси за тази схема 
за гарантиране на депозитите, стига 
да са изпълнени всички условия по 
член 10 от Директива 94/19/ЕО.

заличава се

Or. en

Обосновка

Даването на правомощия на Фонда да предоставя необходимите ресурси е много 
проблематично, тъй като би създало възможност за разширяване на солидарната 
отговорност за схемите за гарантиране на депозитите. Това също така носи риск от 
създаване на неравнопоставеност, тъй като са налице съществени различия във 
финансовото състояние на схемите за гарантиране на депозитите на отделните 
държави.

Изменение 1009
Ани Подимата

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай, че средствата на дадена 
схема за гарантиране на депозитите не 
са достатъчни за покриване на 
плащанията, които трябва да бъдат 

4. В случай, че средствата на дадена 
схема за гарантиране на депозитите не 
са достатъчни за покриване на 
плащанията, които трябва да бъдат 
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направени към вложителите, и не са 
непосредствено налични други ресурси 
от съответната участваща държава 
членка, Фондът може да предостави
необходимите ресурси за тази схема за 
гарантиране на депозитите, стига да са 
изпълнени всички условия по член 10 от 
Директива 94/19/ЕО.

направени към вложителите, и не са 
непосредствено налични други ресурси 
от съответната участваща държава 
членка, по искане от страна на 
схемата за гарантиране на 
депозитите, Фондът предоставя
необходимите ресурси за тази схема за 
гарантиране на депозитите, стига да са 
изпълнени всички условия по член 10 от 
Директива 94/19/ЕО.

Or. en

Изменение 1010
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 73а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 73а
За да не се нарушава конкуренцията в 
рамките на Съюза като цяло, 
използването на схеми за гарантиране 
на депозитите в контекста на 
преобразуването трябва да бъде в 
пълно съответствие с Директивата 
за възстановяване и оздравяване на 
банките [ ].

Or. en

Изменение 1011
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът по преобразуване може да
създава вътрешни екипи по 
преобразуване, съставени от служители 

3. Съветът по преобразуване създава 
вътрешни екипи по преобразуване, 
съставени от негови собствени 
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на отговорните за преобразуването 
национални органи на участващите 
държави членки.

служители и от служители на 
отговорните за преобразуването 
национални органи на участващите 
държави членки.

Or. en

Изменение 1012
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Съветът по преобразуване 
назначава координатори на 
вътрешните екипи по преобразуване 
от своите висши служители.

Or. en

Изменение 1013
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В случай на неразрешен спор на 
равнището на вътрешния екип по 
преобразуване, координаторът и/или 
всеки от отговорните за 
преобразуването национални органи 
могат да обжалват пред Съвета по 
преобразуване, който разглежда и 
разрешава спора на своя пленарна 
сесия.

Or. en
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Изменение 1014
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Отговорните за преобразуването 
национални органи могат да 
обжалват решението, взето от 
Съвета по преобразуване на негова 
пленарна сесия, пред 
Административния съвет по 
преразглеждане в съответствие с 
параграф 3б (нов) от член 49.

Or. en

Изменение 1015
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато става въпрос за 
извъндоговорна отговорност, Съветът 
по преобразуване действа в 
съответствие с общите принципи на 
правото във връзка със 
законодателството относно 
отговорността на обществените 
власти на държавите членки,
обезщетява всякакви вреди, причинени 
от него или от неговия персонал при 
изпълнението на задълженията, по-
специално във връзка с преобразуване, 
включително действия и бездействия в 
подкрепа на чуждестранни 
производства по преобразуване.

3. Когато става въпрос за 
извъндоговорна отговорност, Съветът 
по преобразуване обезщетява всякакви 
вреди, причинени от него или от 
неговия персонал при изпълнението на 
задълженията, по-специално във връзка 
с преобразуване, включително действия 
и бездействия в подкрепа на 
чуждестранни производства по 
преобразуване.

Or. en
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Обосновка

Отбелязва, че в параграф 3 се посочва, че извъндоговорната отговорност на Съвета 
по преобразуване се определя „в съответствие с общите принципи на правото във 
връзка със законодателството относно отговорността на обществените власти на 
държавите членки“. Това на практика означава, че не е ясно кои правила ще се 
прилагат.

Изменение 1016
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато става въпрос за 
извъндоговорна отговорност, Съветът 
по преобразуване действа в 
съответствие с общите принципи на 
правото във връзка със 
законодателството относно 
отговорността на обществените власти 
на държавите членки, обезщетява 
всякакви вреди, причинени от него или 
от неговия персонал при изпълнението 
на задълженията, по-специално във 
връзка с преобразуване, включително 
действия и бездействия в подкрепа на 
чуждестранни производства по 
преобразуване.

3. Когато става въпрос за 
извъндоговорна отговорност, Съветът 
по преобразуване действа в 
съответствие с общите принципи на 
правото във връзка със 
законодателството относно 
отговорността на обществените власти 
на държавите членки, обезщетява 
всякакви вреди, причинени от него или 
от неговия персонал при изпълнението 
на задълженията, по-специално във 
връзка с преобразуване, включително 
действия и бездействия в подкрепа на 
чуждестранни производства по 
преобразуване.

В подобни случаи участващите 
държави членки компенсират 
неучастващите държави членки за 
всякакви разходи, които са им непряко 
наложени чрез многогодишната 
финансова рамка.

Or. en

Обосновка

Ако се приеме, че Комисията ще участва в/ще носи отговорност за Съвета по 
преобразуване, случай на нарушение или пропуск може да доведе до съдебен иск срещу 
нея, което би могло да причини разходи на Съвета по преобразуване и/или Комисията. 
Тъй като Комисията се финансира от бюджета на ЕС, за който всички 28 държави 
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членки допринасят, би било целесъобразно да се гарантира, че участващите държави 
членки компенсират неучастващи държави членки за всякакви разходи, които са им 
непряко наложени по този начин чрез МФР.

Изменение 1017
Шарън Боулс

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съветът по преобразуване 
компенсира отговорен за преобразуване 
национален органи за вреди, за които 
този орган е бил осъден от национален 
съд, или които той, съгласувано със 
Съвета по преобразуване, е поел 
задължение да плати съгласно уреждане 
по взаимно съгласие, които произтичат 
от действие или бездействие, извършено 
от този национален орган по 
преобразуване в хода на преобразуване 
по настоящия регламент, освен ако това 
действие или бездействие представлява 
нарушение на правото на Съюза, 
настоящия регламент, решение на 
Комисията или решение на Съвета по 
преобразуване или представлява явна и 
сериозна грешка в преценката.

4. Съветът по преобразуване 
компенсира отговорен за преобразуване 
национален орган за вреди, за които 
този орган е бил осъден от национален 
съд, или които той, съгласувано със
Съвета по преобразуване, е поел 
задължение да плати съгласно уреждане 
по взаимно съгласие, които произтичат 
от действие или бездействие, извършено 
от този национален орган по 
преобразуване в хода на преобразуване 
по настоящия регламент, освен ако това 
действие или бездействие представлява 
нарушение на правото на Съюза, 
настоящия регламент, решение на 
Комисията или решение на Съвета по 
преобразуване или представлява явна и 
сериозна грешка в преценката. 
Компенсацията не оказва влияние 
върху бюджета на Съюза.

Or. en

Изменение 1018
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съветът по преобразуване 4. Съветът по преобразуване 
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компенсира отговорен за преобразуване 
национален органи за вреди, за които 
този орган е бил осъден от национален 
съд, или които той, съгласувано със 
Съвета по преобразуване, е поел 
задължение да плати съгласно уреждане 
по взаимно съгласие, които произтичат 
от действие или бездействие, извършено 
от този национален орган по 
преобразуване в хода на преобразуване 
по настоящия регламент, освен ако това 
действие или бездействие представлява 
нарушение на правото на Съюза, 
настоящия регламент, решение на 
Комисията или решение на Съвета по 
преобразуване или представлява явна и 
сериозна грешка в преценката.

компенсира отговорен за преобразуване 
национален орган на участваща 
държава членка за вреди, за които този 
орган е бил осъден от национален съд, 
или които той, съгласувано със Съвета 
по преобразуване, е поел задължение да 
плати съгласно уреждане по взаимно 
съгласие, които произтичат от действие 
или бездействие, извършено от този 
национален орган по преобразуване в 
хода на преобразуване по настоящия 
регламент, освен ако това действие или 
бездействие представлява нарушение на 
правото на Съюза, настоящия 
регламент, решение на Комисията или 
решение на Съвета по преобразуване 
или представлява явна и сериозна 
грешка в преценката.

Or. en

Изменение 1019
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 78а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 78а
Отговорност на Комисията във 

връзка със задачите й съгласно член 16 
от настоящия регламент.

1. Когато става въпрос за 
извъндоговорна отговорност във 
връзка с изпълнението от Комисията 
на задачите й съгласно член 16 от 
настоящия регламент, в 
съответствие с общите принципи на 
правото във връзка със 
законодателството относно 
отговорността на обществените 
власти на държавите членки, се 
обезщетяват всякакви вреди, 
причинени от нея или от нейния 
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персонал при изпълнението на 
задълженията, по-специално във 
връзка с преобразуване, включително 
действия и бездействия в подкрепа на 
чуждестранни производства по 
преобразуване.
2. Всякакви извъндоговорни 
отговорности от вида, описан в 
параграф 1, се обезщетяват от 
Съвета по преобразуване.
3. Всякакви разходи по съдебни 
производства във връзка с действия 
или бездействия на Комисията при 
изпълнението на задачите й съгласно 
настоящия регламент и всякакви 
обезщетения за щети, присъдени в 
хода на такива производства, не 
водят до бюджетни задължения за 
държавите членки или Съюза.

Or. en

Изменение 1020
Елиза Ферейра, Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Изискванията за професионална 
тайна, посочени в параграфи 1 и 2, се 
прилагат и за наблюдателите, които 
присъстват на заседанията на 
Съвета по преобразуване по 
конкретен повод.

Or. en

Изменение 1021
Елиза Ферейра
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Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Изискванията за професионална 
тайна, посочени в параграфи 1 и 2, се 
прилагат независимо от 
разпоредбите на 
Регламент (ЕО) 1049/2001.

Or. en

Изменение 1022
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 80 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прозрачност Достъп до информация и обработване 
на лични данни

Or. en

Изменение 1023
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета28

се прилага по отношение на 
документите на Съвета по 
преобразуване.

заличава се

__________________
28 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 30 май 2001 г. относно публичния 
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достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на 
Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., 
стр. 43.

Or. en

Изменение 1024
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – бележка под линия 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

28. Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 30 май 2001 г. относно публичния 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на 
Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., 
стр. 43.

заличава се

Or. en

Изменение 1025
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на шест месеца от 
датата на първото си заседание 
Съветът по преобразуване приема 
подробни правила за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 1049/2001.

заличава се

Or. en
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Изменение 1026
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Решения, взети от Съвета по 
преобразуване съгласно член 8 от 
Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да 
бъдат обжалвани пред Омбудсмана 
или да бъдат обект на иск пред Съда 
на Европейския съюз, след обжалване 
пред апелативен орган, в зависимост 
от случая, в съответствие с 
условията, предвидени съответно в 
членове 228 и 263 от ДФЕС.

заличава се

Or. en

Изменение 1027
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Лицата, които са обект на 
решения на Съвета по преобразуване, 
имат право на достъп до 
документацията на Съвета по 
преобразуване, като се зачита 
законният интерес на други лица за 
опазване на техните търговски 
тайни. Правото на достъп до 
документацията не включва достъп 
до поверителна информация.

Or. en

Изменение 1028
Оле Шмид



PE521.797v01-00 158/169 AM\1007293BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всички приемани делегирани 
актове са в съответствие с 
еквивалентните актове, приети 
съгласно Директива [Директива .../... 
за възстановяване и оздравяване на 
банките].

Or. en

Изменение 1029
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) функционирането на ЕМП и 
въздействието от неговата дейност в 
областта на преобразуванията върху 
интересите на Съюза като цяло и върху 
единството и целостта на вътрешния 
пазар за финансови услуги, 
включително евентуалното му 
въздействие върху структурата на 
националните банкови системи в Съюза 
и по отношение на ефективността на 
договореностите за сътрудничество и 
обмен на информация в неговите рамки, 
между него и ЕНМ, както и между него 
и отговорните за преобразуването 
национални органи и компетентните 
органи на неучастващите държави 
членки;

а) функционирането на ЕМП и 
въздействието от неговата дейност в 
областта на преобразуванията върху 
интересите на Съюза като цяло и върху 
единството и целостта на вътрешния 
пазар за финансови услуги, 
включително евентуалното му 
въздействие върху структурата на 
националните банкови системи в Съюза 
и по отношение на ефективността на 
договореностите за сътрудничество и 
обмен на информация в неговите рамки, 
между него и ЕНМ, както и между него 
и отговорните за преобразуването 
национални органи и компетентните 
органи на неучастващите държави 
членки. Следните измерения по-
специално подлежат на внимателна 
оценка:
— дали е необходима промяна в 
Договора за постигането на 
основните цели за поддържане на 
стабилността и общественото 
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доверие в финансовата система;

— дали е целесъобразно 
сътрудничеството между ЕМП и 
ЕНМ, ЕБО, ЕОЦКП, ЕОЗППО и 
Европейския съвет за системен риск 
(ЕССР), както и другите органи, 
които са част от Европейската 
система за финансов надзор;
— дали инвестиционният портфейл в 
съответствие с член 70 от 
настоящия регламент е съставен от 
стабилни и диверсифицирани активи;
— дали е решена връзката между 
държавния дълг и банковия риск;
— дали е подходящ механизмът за 
отчетност;
— дали са подходящи процедурите 
при гласуване.

Or. en

Изменение 1030
Елиза Ферейра, Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) функционирането на ЕМП и 
въздействието от неговата дейност в 
областта на преобразуванията върху 
интересите на Съюза като цяло и върху 
единството и целостта на вътрешния 
пазар за финансови услуги, 
включително евентуалното му 
въздействие върху структурата на 
националните банкови системи в Съюза 
и по отношение на ефективността на 
договореностите за сътрудничество и 
обмен на информация в неговите рамки, 
между него и ЕНМ, както и между него 
и отговорните за преобразуването 
национални органи и компетентните 

а) функционирането на ЕМП и 
въздействието от неговата дейност в 
областта на преобразуванията върху 
интересите на Съюза като цяло и върху 
единството и целостта на вътрешния 
пазар за финансови услуги, 
включително евентуалното му 
въздействие върху структурата на 
националните банкови системи в Съюза, 
върху тяхната 
конкурентоспособност в сравнение с 
други банкови системи извън ЕМП и 
извън Съюза, както и по отношение на 
ефективността на договореностите за 
сътрудничество и обмен на информация 
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органи на неучастващите държави 
членки;

в неговите рамки, между него и ЕНМ, 
както и между него и отговорните за 
преобразуването национални органи и 
компетентните органи на неучастващите 
държави членки;

Or. en

Изменение 1031
Елиза Ферейра, Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) взаимодействието между Съвета по 
преобразуване и отговорните за 
преобразуването национални органи на 
неучастващи държави членки и 
въздействието на ЕМП върху тези 
държави членки;

г) взаимодействието между Съвета по 
преобразуване и отговорните за 
преобразуването национални органи на 
неучастващи държави членки и 
въздействието на ЕМП върху тези 
държави членки, както и 
взаимодействието между Съвета по 
преобразуване и отговорните за 
преобразуването национални органи 
на трети държави;

Or. en

Изменение 1032
Филип Ламбертс, Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) възможността за създаване на 
независима от Комисията общностна 
институция, която да изпълнява 
функциите, определени в настоящия 
регламент, включително всички 
промени в Договора, които това би 
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наложило.

Or. en

Изменение 1033
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За да се спазят с разпоредбите на 
член 5а, при всяко преразглеждане на 
[Директивата за възстановяване и 
оздравяване на банките] се извършва 
преразглеждане и на ЕМП и обратно.

Or. en

Изменение 1034
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички решения, взети от ЕБО в 
съответствие с [Директивата за 
възстановяване и оздравяване на 
банките] или настоящия регламент, 
съответстват на рамката, 
установена от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010, по-специално съгласно 
член 38, параграф 1 от този 
регламент, като ЕБО гарантира, че 
нито едно решение по никакъв начин 
не засяга фискалните отговорности 
на държавите членки.

Or. en



PE521.797v01-00 162/169 AM\1007293BG.doc

BG

Изменение 1035
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

От датата на прилагането, посочена в 
член 88, втора алинея, Фондът се смята 
за механизъм за финансиране на 
преобразуване на участващите държави 
членки съгласно дял VII от Директива 
[…].

От датата на прилагането, посочена в 
член 88, втора алинея, Фондът се смята 
за механизъм за финансиране на 
преобразуване на участващите държави 
членки съгласно дял VII от Директива 
[…]. От тази дата наличните 
финансови средства на националните 
механизми за финансиране на 
преобразуването в участващите 
държави членки, които вече са 
внесени от институции, се 
прехвърлят към Фонда вместо 
предварителните вноски, събирани 
съгласно член 66. След като тези 
налични финансови средства бъдат 
прехвърлени във Фонда, никоя от 
участващите държави членки не 
трябва да поддържа национален 
механизъм за финансиране на 
преобразуването.

Or. en

Обосновка

Съществуващите национални фондове могат да плащат на Единния фонд за 
преобразуване от името на банките до изчерпване на наличните в тях средства.

Изменение 1036
Мариане Тайсен

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

От датата на прилагането, посочена в 
член 88, втора алинея, Фондът се смята 

От датата на прилагането, посочена в 
член 88, втора алинея, Фондът се смята 
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за механизъм за финансиране на 
преобразуване на участващите държави 
членки съгласно дял VII от Директива 
[…]. 

за механизъм за финансиране на 
преобразуване на участващите държави 
членки съгласно дял VII от Директива 
[…] и замества съществуващите 
национални оздравителни фондове на 
участващите държави членки.

Or. nl

Изменение 1037
Сари Есаях, Нилс Турвалдс, Хану Такула

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

От датата на прилагането, посочена в 
член 88, втора алинея, Фондът се смята 
за механизъм за финансиране на 
преобразуване на участващите държави 
членки съгласно дял VII от Директива 
[…].

От датата на прилагането, посочена в 
член 88, втора алинея, Фондът заменя 
механизмите за финансиране на 
преобразуване на участващите държави 
членки съгласно дял VII от Директива 
[…].

Or. en

Обосновка

В предложението на Комисията не се изяснява какво се случва с механизмите за 
финансиране на преобразуване, които вече съществуват в някои държави членки, след 
създаването на Единния фонд за преобразуване на банки. За да се избегне създаването 
на двойна тежест за институциите, следва да се гарантира, че от тях се изисква да 
плащат вноски само в Единния фонд за преобразуване на банки. В съответствие с 
обяснителния меморандум, който придружава предложението на Комисията, в 
текста следва да се посочва, че Фондът ще замени националните механизми за 
финансиране на преобразуване.

Изменение 1038
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

От датата на прилагането, посочена в 
член 88, втора алинея, Фондът се смята 
за механизъм за финансиране на 
преобразуване на участващите държави 
членки съгласно дял VII от Директива 
[…].

От датата на прилагането, посочена в 
член 88, втора алинея, Фондът се смята 
за единствен механизъм за 
финансиране на преобразуване на 
участващите държави членки съгласно 
дял VII от Директива […].

Or. en

Изменение 1039
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

От датата на прилагането, посочена в 
член 88, втора алинея, Фондът се смята 
за механизъм за финансиране на 
преобразуване на участващите държави 
членки съгласно дял VII от Директива 
[…].

От датата на прилагането, посочена в 
член 88, втора алинея, Фондът се смята 
за част от механизма за финансиране 
на преобразуване за кредитните 
институции, предмет на настоящия 
регламент, на всяка от участващите 
държави членки съгласно дял VII от 
Директива […].

Or. en

Изменение 1040
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът по преобразуване става 
напълно оперативен най-късно до 
1 януари 2015 г.

1. Съветът по преобразуване става 
напълно оперативен най-късно до 
1 януари 2018 г.

Or. en
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Изменение 1041
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията отговаря за създаването и 
първоначалното функциониране на 
Съвета по преобразуване, докато той не 
изгради оперативния капацитет, 
необходим за изпълнението на неговия 
бюджет. За тази цел:

2. ЕЦБ отговаря за създаването и 
първоначалното функциониране на
Съвета по преобразуване, докато той не 
изгради оперативния капацитет, 
необходим за изпълнението на неговия 
бюджет. За тази цел:

Or. en

Изменение 1042
Елиза Ферейра

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Комисията може да договори 
създаването на механизма за 
отпускане на заеми по член 64, 
параграф 2а.

Or. en

Изменение 1043
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 87а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 87a
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Създаване на общ общностен 
механизъм за отпускане на заеми 

(фискален предпазен механизъм) за 
участващите държави членки

В съответствие с член 311 от ДФЕС, 
в който се посочва, че Съюзът си 
осигурява средствата, необходими за 
постигане на неговите цели и 
успешното изпълнение на неговите 
политики, и член 323 от ДФЕС, в 
който се посочва, че Европейският 
парламент, Съветът и Комисията 
следят за наличието на финансови 
средства, позволяващи на Съюза да 
изпълнява своите правни задължения 
спрямо трети страни, Комисията 
разглежда възможността за 
представянето* пред Европейския 
парламент и Съвета на 
законодателно предложение за 
създаването на общ общностен 
механизъм за отпускане на заеми 
(фискален предпазен механизъм) за 
участващите държави членки, в 
случай че събраните в съответствие с 
членове 66 и 67 суми не са 
непосредствено достъпни или 
достатъчни за покриване на 
разходите, произтичащи от 
използването на Фонда. Когато 
изготвя това предложение, 
Комисията надлежно отчита 
оценката и препоръките, които 
трябва да бъдат изготвени от 
Работната група на ЕС на високо 
равнище относно собствените 
ресурси по този конкретен въпрос.
__________________
* Не по-късно от една година след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и своевременно преди 
предложението на Комисията 
относно следизборното 
преразглеждане на МФР (2014—
2020 г.).
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Or. en

Изменение 1044
Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6, параграф 4 престава да се 
прилага след като бъде достигнато 
целевото равнище на финансиране, 
посочено в член 65, параграф 1, и след 
като Фондът бъде допълнен от общ 
общностен механизъм за отпускане 
на заеми (фискален предпазен 
механизъм) за участващите държави 
членки с цел справяне със 
ситуациите, посочени в член 69, 
параграф 1. 

Or. en

Изменение 1045
Диогу Фейо

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 7—23 и членове 25—38 се 
прилагат от 1 януари 2015 г.

Членове 7—23 и членове 25—87 се 
прилагат от 1 януари 2015 г.

Or. en

Изменение 1046
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 7—23 и членове 25—38 се 
прилагат от 1 януари 2015 г.

Членове 7—23 и членове 25—38 се 
прилагат от 1 януари 2018 г.

Or. en

Обосновка

ЕМП следва да започне да се прилага едва след завършването на прегледа на 
счетоводния баланс на всички участващи банки и след разглеждането на национално 
равнище на въпросите за наследството. От решаващо значение е също така ЕНМ и 
Директивата за възстановяване и оздравяване на банките (включително новият 
инструмент за рекапитализация чрез вътрешни източници) да бъдат представени в 
окончателен вид и оперативни преди прилагането на ЕМП.

Изменение 1047
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 7—23 и членове 25—38 се 
прилагат от 1 януари 2015 г.

Членове 7—38 се прилагат от 
1 януари 2015 г.

Or. de

Изменение 1048
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 се прилага от 1 януари 2018 г. заличава се

Or. de
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Изменение 1049
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 се прилага от 1 януари 2018 г. Член 24 се прилага от 1 януари 2015 г.

Or. en

Изменение 1050
Буркард Балц

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 се прилага от 1 януари 2018 г. Член 24 се прилага от 1 януари 2015 г.

Or. en

Изменение 1051
Волф Клинц, Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 24 се прилага от 1 януари 2018 г. Член 24 се прилага от 1 юли 2016 г.

Or. en

Обосновка

Съгласно позицията на комисията по икономически и парични въпроси относно 
Директивата за възстановяване и оздравяване на банките.


