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Изменение 151
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

за създаване на Европейски орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване

за създаване на Европейски надзорен
орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване

Or. en

Изменение 152
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Финансовата криза от периода 
2007/2008 г. разкри сериозни слабости 
по отношение на финансовия надзор, 
както в конкретни случаи, така и по 
отношение на финансовата система като 
цяло. Моделите за надзор на 
национално равнище не успяват да се 
пригодят към интегрираните и 
взаимосвързани европейски финансови 
пазари, където много финансови 
компании извършват трансгранични 
операции. Кризата разкри сериозни 
слабости по отношение на 
сътрудничеството, координацията, 
последователното прилагане на 
законодателството на Общността и 
доверието между националните 
надзорни органи. 

(1) Финансовата криза от периода 
2007—2008 г. разкри сериозни слабости 
по отношение на финансовия надзор, 
както в конкретни случаи, така и по 
отношение на финансовата система като 
цяло. Моделите за надзор на 
национално равнище не успяват да се 
пригодят към интегрираните и 
взаимосвързани европейски финансови 
пазари, където много финансови 
компании извършват трансгранични 
операции. Кризата разкри сериозни 
слабости по отношение на 
сътрудничеството, координацията, 
последователното прилагане на 
законодателството на Съюза и 
доверието между националните 
надзорни органи. 
(Това изменение важи за целия текст.)

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с Договора от Лисабон.

Изменение 153
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Европейската система за финансов 
надзор следва да представлява мрежа от 
национални и общностни надзорни 
органи, като оперативният надзор на 
финансовите институции остава в 
правомощията на институциите на 
национално равнище, а централната 
роля в надзора на трансграничните 
групировки се предоставя на 
колегиуми на надзорни органи. Следва 
да бъде постигната по-голяма 
хармонизация и последователно 
прилагане на правилата на финансовите 
институции и пазари в Общността. 
Следва да бъде създаден Европейски 
орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване, както и
Европейски банков орган и Европейски 
орган за ценни книжа и пазари 
(наричани общо Европейски надзорни 
органи). 

(7) Европейската система за финансов 
надзор следва да представлява мрежа от 
национални и общностни надзорни 
органи, като оперативният надзор на 
финансовите институции остава в 
правомощията на институциите, които 
нямат европейско измерение на 
национално равнище Колегиумите на 
надзорните органи следва да 
упражняват надзор над 
трансграничните институции, 
които нямат европейско измерение. 
Европейският надзорен орган следва 
постепенно да поеме надзора над 
финансовите институции с 
европейско измерение. Следва да бъде 
постигната по-голяма хармонизация и 
последователно прилагане на правилата 
на финансовите институции и пазари в 
Съюза. Следва да бъде създаден 
Европейски надзорен орган 
(застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване), Европейски 
надзорен орган (банкова дейност) и 
Европейски надзорен орган (ценни 
книжа и пазари), както и Европейски 
надзорен орган (Съвместен комитет). 
Европейският съвет за системен риск 
следва да бъде част от Европейската 
система за финансов надзор.

Or. en
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Обосновка

Европейската система за финансов надзор се приспособява към различната 
действителност във финансовите институции.

Изменение 154
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Европейският орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване („Органът“) 
следва да работи за подобряването на 
функционирането на вътрешния пазар, 
включително по-специално за 
постигането на високо, ефективно и 
съгласувано равнище на регулиране и 
надзор, като има предвид различните 
интереси на държавите-членки, за 
защитата на вложителите и други 
бенефициери, за осигуряването на 
цялостност, ефикасност и нормално 
функциониране на финансовите пазари, 
за поддържането на стабилността на 
финансовата система и за засилването 
на международната координация на 
надзора, в полза на икономиката като 
цяло, включително финансовите 
институции и други заинтересовани 
лица, потребители и служители. За да 
може да изпълни своите цели, е 
необходимо и уместно Органът да бъде 
орган на Общността, който има 
юридическа правосубектност и 
притежава юридическа, 
административна и финансова 
независимост.

(9) Органът следва да работи за 
подобряването на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за постигането на високо, 
ефективно и съгласувано равнище на 
регулиране и надзор, като има предвид 
различните интереси на държавите-
членки, за избягване на регулаторния 
арбитраж и за гарантиране на 
равнопоставеност, за защитата на 
вложителите и други бенефициери, за 
осигуряването на цялостност, 
ефикасност и нормално функциониране 
на финансовите пазари, за 
поддържането на стабилността на 
финансовата система, за насърчаването 
на сближаването на надзорните 
практики и за засилването на 
международната координация на 
надзора, като същевременно взема 
предвид нуждата от засилване на
конкуренцията и иновациите в 
рамките на вътрешния пазар и от 
гарантиране на 
конкурентоспособността в световен 
мащаб, в полза на икономиката като 
цяло, включително финансовите 
институции и други заинтересовани 
лица, потребители и служители. За да 
може да изпълни своите цели, е 
необходимо и уместно Органът да бъде 
орган на Съюза, който има юридическа 
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правосубектност и притежава 
юридическа, административна и 
финансова независимост.

Or. en

Изменение 155
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) По дело Обединено 
кралство/Европейски парламент и 
Съвет на Европейския съвет, С-
217/04, , Съдът постанови, че: „нищо 
в текста на член 95 от Договора за 
създаване на Европейската общност 
не предполага, че адресатите на 
мерките, приети от законодателя на 
Общността, въз основа на тази 
разпоредба, могат да бъдат само 
отделните държави-членки. 
Законодателят може да намери за 
необходимо да предвиди създаването 
на орган на Общността, който да 
подпомага прилагането на процеса на 
хармонизация в случаи, когато, с цел 
да се улесни еднаквото прилагане и 
изпълнение на актове, основаващи се 
на тази разпоредба, приемането на 
незадължителни подпомагащи и 
общи мерки изглежда уместно1“. 
Мерките, приети по силата на член 
95 от Договора за създаване на ЕО 
(понастоящем член 114 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз), могат да бъдат под формата 
на директиви или регламенти. 
Например, Европейската агенция за 
мрежова и информационна сигурност 
беше създадена с Регламент (ЕО) 
№460/2004 от 10 март 2004 г.2, и също 



AM\808172BG.doc 7/89 PE439.455v01-00

BG

така Органът ще бъде създаден с 
регламент. 
1 Решение от 2 май 2006 г., точка 44.
2 ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

В съдебната практика се упоменават мерки, чиито адресати са институциите на ЕС 
или органи на Общността.

Изменение 156
Sari Essayah

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Необходимо е въвеждането на 
ефективен инструмент за 
утвърждаването на хармонизирани 
технически стандарти в областта на 
финансовите услуги, както и единен 
европейски правилник, за да се 
подсигури равнопоставено отношение и 
подходяща защита на притежателите на 
полици, на други бенефициери и на 
потребителите в Европа. Уместно е на 
Органа, като структура със силно 
специализирана насоченост, да бъде 
възложено в определените от 
законодателството на Общността
области изработването на проекти за 
технически стандарти, за които не се 
предполага избор за провеждане на 
политика. Комисията следва да одобри 
тези проекти за технически стандарти в 
съответствие с правото на Общността, 
за да им придаде задължителна правна 
сила. Техническите проектостандарти 
трябва да бъдат одобрени от Комисията. 
Те ще подлежат на изменение, 
например ако техническите 
проектостандарти не са съвместими със 

(13) Необходимо е въвеждането на 
ефективен инструмент за 
утвърждаването на хармонизирани 
технически стандарти в областта на 
финансовите услуги, както и единен 
европейски правилник, за да се 
подсигури равнопоставено отношение и 
подходяща защита на притежателите на 
полици, на други бенефициери и на 
потребителите в Европа. Уместно е на 
Органа, като структура със силно 
специализирана насоченост, да бъде 
възложено в определените от 
законодателството на Съюза области
изработването на проекти за технически 
стандарти, за които не се предполага 
избор за провеждане на политика. Тези 
стандарти поради това не следва да 
бъдат в разрез със 
законодателството на която и да е 
държава-членка, тъй като подобно 
законодателство предполага 
наличието на избор на политика. 
Комисията следва да одобри тези 
проекти за технически стандарти в 
съответствие с правото на Съюза, за да 
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законодателството на Общността, не 
са съобразени с принципа на 
пропорционалността или са в 
противовес с основни принципи на 
вътрешния пазар на финансови услуги, 
както са отразени в достиженията на 
правото на Общността в областта на 
финансовите услуги. За да се подсигури 
плавен и ускорен процес на приемане на 
тези стандарти, Комисията следва да 
бъде ограничена със срокове за 
вземането на решенията по приемането 
им.

им придаде задължителна правна сила. 
Техническите проектостандарти трябва 
да бъдат одобрени или отхвърлени от 
Комисията в съответствие с ясни и 
прозрачни принципи. Те ще бъдат 
отхвърлени, например ако 
техническите проектостандарти не са 
съвместими със законодателството на 
Съюза, не са съобразени с принципа на 
пропорционалност или са в противовес 
с основни принципи на вътрешния пазар 
на финансови услуги, както са отразени 
в достиженията на правото на Съюза в 
областта на финансовите услуги. За да 
се осигури плавен и ускорен процес на 
приемане на тези стандарти, Комисията 
следва да бъде ограничена със срокове 
за вземането на решенията по 
приемането им.

Or. en

Изменение 157
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Процесът на разработване на 
техническите стандарти в настоящия 
регламент не засяга правомощията на 
Комисията да приема по своя 
инициатива мерки за прилагане по 
процедурите на комитология на 
равнище 2 от структурата 
Ламфалуси, както се посочва в 
съответното законодателство на 
Общността. Въпросите, засегнати 
от техническите стандарти, не 
включват решения за водене на 
политика и тяхното съдържание е 
ограничено от законодателството на 
Общността, прието на равнище 1. 

(14) Комисията следва да одобри тези 
технически проектостандарти, за да 
им придаде задължителна правна 
сила. Те ще подлежат на изменения, 
например ако не са съвместими с 
правото на Съюза, не са съобразени с 
принципа на пропорционалност или 
са в противоречие с основните 
принципи на вътрешния пазар на 
финансови услуги, както са отразени 
в достиженията на 
законодателството на Европейския 
съюз в областта на финансовите 
услуги. За да се осигури плавен и 
ускорен процес на приемане на тези 
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Разработването на 
проектостандартите от Органа дава 
сигурност, че те ще почерпят 
максимален експертен опит от 
националните надзорни органи. 

стандарти, Комисията следва да бъде 
ограничена със срокове за вземането 
на решенията по приемането им.

Or. en

Обосновка

Одобрението от страна на Комисията на техническите стандарти с цел да им се 
придаде задължителна правна сила следва да се ограничи до предоставянето на 
водеща роля на Органа.  В специфични случаи Комисията може да не ги одобрява.

Изменение 158
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В областите, които не са обхванати 
от техническите стандарти, Органът 
следва да има правомощията да издава 
необвързващи указания и препоръки за 
прилагането на законодателството на 
Общността. За да се подсигури 
прозрачност и за да се засили 
спазването на тези указания и 
препоръки от страна на националните 
надзорни органи, националните органи 
следва да бъдат задължени да посочват 
своите съображения, когато не се 
съобразяват с тези указания и 
препоръки.

(15) В областите, които не са обхванати 
от техническите стандарти, Органът 
следва да има правомощията да издава 
указания и препоръки за прилагането на 
законодателството на ЕС. За да се 
подсигури прозрачност и за да се засили 
спазването на тези указания и 
препоръки от страна на националните 
надзорни органи, националните органи 
следва да бъдат задължени да посочват
публично своите съображения, когато 
не се съобразяват с тези указания и 
препоръки, за да бъдат изцяло 
прозрачни спрямо участниците на 
пазара. В области, които не се 
покриват от технически стандарти, 
Органът следва да установява и 
разпространява най-добри практики.

Or. en
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Обосновка

Участниците на пазара и общественото мнение следва да са запознати с 
ориентировъчните препоръки, с цел те да имат максимална задължителна сила.

Изменение 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Ако националният орган не се 
съобрази с препоръката, Комисията
следва да разполага с правомощията 
да отправи решение към съответния 
национален надзорен орган, за да се 
подсигури спазването на 
законодателството на Общността, което 
да създаде преки правни последици, 
които могат да бъдат използвани като 
основание пред национални съдилища и 
органи и да бъдат прилагани съгласно 
член 226 от Договора. 

(18) Ако националният орган не се 
съобрази с препоръката в рамките на 
срок, определен от Органа, Органът 
следва незабавно да отправи решение 
към съответния национален надзорен 
орган, за да се подсигури спазването на 
законодателството на ЕС, което да 
създаде преки правни последици, които 
могат да бъдат използвани като 
основание пред национални съдилища и 
органи и да бъдат прилагани съгласно 
член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. 

Or. en

Обосновка

Adaptation to the Lisbon Treaty.

Изменение 160
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Ако националният орган не се 
съобрази с препоръката, Комисията 

(18) Ако националният орган не се 
съобрази с препоръката, Комисията 
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следва да разполага с правомощията да 
отправи решение към съответния 
национален надзорен орган, за да се 
подсигури спазването на 
законодателството на Общността, 
което да създаде преки правни 
последици, които могат да бъдат 
използвани като основание пред 
национални съдилища и органи и да 
бъдат прилагани съгласно член 226 от 
Договора.

следва да разполага с правомощията да 
отправи официално становище към 
съответния национален надзорен орган, 
за да се подсигури спазването на 
законодателството на Европейския 
съюз, което да създаде преки правни 
последици, които могат да бъдат 
използвани като основание пред 
национални съдилища и органи и да 
бъдат прилагани съгласно член 258 от 
Договора за фунционирането на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 161
Sari Essayah

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Сериозните заплахи за 
нормалното функциониране и 
целостта на финансовите пазари или 
за стабилността на финансовата 
система в Общността изискват бърз 
и хармонизиран отговор на равнище 
Общност. Органът следователно 
трябва да има право да изиска от 
националните надзорни органи да 
предприемат конкретни мерки за 
преодоляването на възникнала спешна 
ситуация. Тъй като определянето на 
дадена трансгранична ситуация като 
спешна има оценъчен характер, това 
правомощие следва да бъде 
предоставено на Европейската 
комисия. За да бъде подсигурен 
ефективен отговор на възникнала 
спешна ситуация, в случай на 
бездействие от страна на 
националните надзорни органи, 
Органът, като последна мярка, следва 
да разполага с правомощията да 

заличава се
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приема решения, които са насочени 
пряко към финансовите институции, 
в области, в които правото на 
Общността е пряко приложимо, 
чиято цел е смекчаване на 
последиците от кризата и 
възстановяване на доверието в 
пазарите. 

Or. en

Изменение 162
Diogo Feio

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Сериозните заплахи за нормалното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или за стабилността 
на финансовата система в Общността
изискват бърз и хармонизиран отговор 
на равнище Общност. Органът 
следователно трябва да има право да 
изиска от националните надзорни 
органи да предприемат конкретни мерки 
за преодоляването на възникнала 
спешна ситуация. Тъй като 
определянето на дадена 
трансгранична ситуация като 
спешна има оценъчен характер, това 
правомощие следва да бъде 
предоставено на Европейската 
комисия. За да бъде подсигурен 
ефективен отговор на възникнала 
спешна ситуация, в случай на 
бездействие от страна на 
националните надзорни органи, 
Органът, като последна мярка, следва 
да разполага с правомощията да 
приема решения, които са насочени 
пряко към финансовите институции, 
в области, в които правото на 
Общността е пряко приложимо, 

(20) Сериозните заплахи за нормалното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или за стабилността 
на финансовата система в Европейския 
съюз изискват бърз и хармонизиран 
отговор на равнище Европейски съюз. 
Органът следователно трябва да има 
право да изиска от националните 
надзорни органи да предприемат 
конкретни мерки за преодоляването на 
възникнала извънредна ситуация. 
Предвид чувствителния характер на 
въпроса, правомощието да се определи 
наличието на извънредна ситуация
следва да бъде предоставено на Съвета, 
след провеждането на целесъобразни 
консултации с Комисията, 
Европейския съвет за системен риск 
и, по целесъобразност, с 
Европейските надзорни органи.
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чиято цел е смекчаване на 
последиците от кризата и 
възстановяване на доверието в 
пазарите.

Or. en

Изменение 163
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Сериозните заплахи за нормалното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или за стабилността 
на финансовата система в Общността
изискват бърз и хармонизиран отговор 
на равнище Общност. Органът 
следователно трябва да има право да 
изиска от националните надзорни 
органи да предприемат конкретни мерки 
за преодоляването на възникнала 
спешна ситуация. Тъй като 
определянето на дадена 
трансгранична ситуация като 
спешна има оценъчен характер, това 
правомощие следва да бъде 
предоставено на Европейската 
комисия. За да бъде подсигурен 
ефективен отговор на възникнала 
спешна ситуация, в случай на 
бездействие от страна на националните 
надзорни органи, Органът, като 
последна мярка, следва да разполага с 
правомощията да приема решения, 
които са насочени пряко към 
финансовите институции, в области, в 
които правото на Общността е пряко 
приложимо, чиято цел е смекчаване на 
последиците от кризата и 
възстановяване на доверието в пазарите. 

(20) Сериозните заплахи за нормалното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или за стабилността 
на финансовата система в Съюза
изискват бърз и хармонизиран отговор 
на равнище Съюз. Органът 
следователно трябва да има право да 
изиска от националните надзорни 
органи да предприемат конкретни мерки 
за преодоляването на възникнала 
извънредна ситуация. Европейският 
съвет за системен риск следва да 
установи кога е налице извънредна 
ситуация. За да бъде подсигурен 
ефективен отговор на възникнала 
извънредна ситуация, в случай на 
бездействие от страна на националните 
надзорни органи, Органът, като 
последна мярка, следва да разполага с 
правомощията да приема решения, 
които са насочени пряко към 
финансовите институции, в области, в 
които правото на Съюза е пряко 
приложимо, чиято цел е смекчаване на 
последиците от кризата и 
възстановяване на доверието в пазарите 
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Or. en

Обосновка

Европейският съвет за системен риск е органът, отговарящ за макроикономическия 
надзор, и затова е най-подходящият орган, който да обявява наличието на извънредна 
ситуация.

Изменение 164
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Сериозните заплахи за нормалното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или за стабилността 
на финансовата система в Общността
изискват бърз и хармонизиран отговор 
на равнище Общност. Органът 
следователно трябва да има право да 
изиска от националните надзорни 
органи да предприемат конкретни мерки 
за преодоляването на възникнала 
спешна ситуация. Тъй като 
определянето на дадена трансгранична 
ситуация като спешна има оценъчен 
характер, това правомощие следва да 
бъде предоставено на Европейската 
комисия. За да бъде подсигурен 
ефективен отговор на възникнала 
спешна ситуация, в случай на 
бездействие от страна на националните 
надзорни органи, Органът, като 
последна мярка, следва да разполага с 
правомощията да приема решения, 
които са насочени пряко към 
финансовите институции, в области, в 
които правото на Общността е пряко 
приложимо, чиято цел е смекчаване на 
последиците от кризата и 
възстановяване на доверието в пазарите.

(20) Сериозните заплахи за нормалното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или за стабилността 
на финансовата система в Съюза
изискват бърз и хармонизиран отговор 
на равнище Съюз. Органът 
следователно трябва да има право да 
изиска от националните надзорни 
органи да предприемат конкретни мерки 
за преодоляването на възникнала 
извънредна ситуация. Тъй като 
определянето на дадена трансгранична 
ситуация като извънредна има оценъчен 
характер, това правомощие следва да 
бъде предоставено на Съвета. За да 
бъде подсигурен ефективен отговор на 
възникнала извънредна ситуация, в 
случай на бездействие от страна на 
националните надзорни органи, 
Органът, като последна мярка, следва да 
разполага с правомощията да приема 
решения, които са насочени пряко към 
финансовите институции, в области, в 
които правото на Съюза е пряко 
приложимо, чиято цел е смекчаване на 
последиците от кризата и 
възстановяване на доверието в пазарите.

Or. en
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Изменение 165
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се подсигури ефикасен и 
ефективен надзор и балансирано 
отчитане на становищата на 
националните надзорни органи в 
различните държави-членки, Органът 
следва да може императивно да 
разрешава спорове между тези органи, 
включително в рамките на колегиуми на 
надзорните органи. Следва да бъде 
предоставена фаза на помиряване, по 
време на която националните надзорни 
органи могат да постигнат 
споразумение. Компетенциите на 
Органа следва да обхващат спорове по 
процедурни задължения в процеса на 
сътрудничество, а също и по 
тълкуванието и прилагането на 
правото на Общността в надзорни 
решения. Следва да бъдат спазвани 
съществуващите помирителни 
механизми, предвидени в секторното 
законодателство. В случай на 
бездействие от страна на националните 
надзорни органи като крайна мярка 
Органът следва да разполага с 
правомощието да приема решения, 
насочени пряко към финансовите 
институции в области, в които правото 
на Общността е пряко приложимо към 
тях. 

(21) За да се подсигури ефикасен и 
ефективен надзор и балансирано 
отчитане на становищата на 
националните надзорни органи в 
различните държави-членки, Органът 
следва да може императивно да 
разрешава спорове между тези органи, 
включително в рамките на колегиуми на 
надзорните органи. Следва да бъде 
предоставена фаза на помиряване, по 
време на която националните надзорни 
органи могат да постигнат 
споразумение. Компетенциите на 
Органа в тази област следва да се 
уточнят в секторното 
законодателство, посочено в член 1, 
параграф 2. Следва да бъдат спазвани 
съществуващите помирителни 
механизми, предвидени в секторното 
законодателство. В случай на 
бездействие от страна на националните 
надзорни органи като крайна мярка 
Органът следва да разполага с 
правомощието да приема решения, 
насочени пряко към финансовите 
институции в области, в които правото 
на Съюза е пряко приложимо към тях. 

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение е следствие от изменението, предложено по отношение на 
член 11, параграф 1, относно обхвата на „посредничеството със задължителна 
сила“. В проекта на регламент се посочват само правомощията на Европейския орган 
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за застраховане и професионално пенсионно осигуряване да извършва „посредничество 
със задължителна сила“, както и съответната процедура. Обхватът на 
„посредничество със задължителна сила“ следва обаче да се посочва за всеки отделен 
случай в секторното законодателство.

Изменение 166
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се подсигури ефикасен и 
ефективен надзор и балансирано 
отчитане на становищата на 
националните надзорни органи в 
различните държави-членки, Органът 
следва да може императивно да 
разрешава спорове между тези органи, 
включително в рамките на колегиуми на 
надзорните органи. Следва да бъде 
предоставена фаза на помиряване, по 
време на която националните надзорни 
органи могат да постигнат 
споразумение. Компетенциите на 
Органа следва да обхващат спорове по 
процедурни задължения в процеса на 
сътрудничество, а също и по 
тълкуванието и прилагането на правото 
на Общността в надзорни решения. 
Следва да бъдат спазвани 
съществуващите помирителни 
механизми, предвидени в секторното 
законодателство. В случай на 
бездействие от страна на националните 
надзорни органи като крайна мярка 
Органът следва да разполага с 
правомощието да приема решения, 
насочени пряко към финансовите 
институции в области, в които правото 
на Общността е пряко приложимо към 
тях. 

(21) За да се подсигури ефикасен и 
ефективен надзор и балансирано 
отчитане на становищата на 
националните надзорни органи в 
различните държави-членки, Органът 
следва да може императивно да 
разрешава спорове между тези органи, 
включително в рамките на колегиуми на 
надзорните органи. Следва да бъде 
предвидена фаза на помиряване, по 
време на която националните надзорни 
органи могат да постигнат 
споразумение. Компетенциите на 
Органа следва да обхващат спорове по 
процедурни задължения в процеса на 
сътрудничество, а също и по 
тълкуванието и прилагането на правото 
на Съюза в надзорни решения. Следва 
да бъдат спазвани съществуващите 
помирителни механизми, предвидени в 
секторното законодателство. В случай 
на бездействие от страна на 
националните надзорни органи като 
крайна мярка Органът следва да 
разполага с правомощието да приема 
решения, насочени пряко към 
финансовите институции в области, в 
които правото на Съюза е пряко 
приложимо към тях. В случаи, в които 
съответното законодателство на ЕС 
предоставя свобода на действие на 
държавите-членки, решенията, взети 
от Органа, не могат да заместят 



AM\808172BG.doc 17/89 PE439.455v01-00

BG

упражняването в съответствие с 
правото на Съюза на тази свобода.

Or. en

Изменение 167
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се подсигури ефикасен и 
ефективен надзор и балансирано 
отчитане на становищата на 
националните надзорни органи в 
различните държави-членки, Органът 
следва да може императивно да 
разрешава спорове между тези органи, 
включително в рамките на колегиуми на 
надзорните органи. Следва да бъде 
предоставена фаза на помиряване, по 
време на която националните надзорни 
органи могат да постигнат 
споразумение. Компетенциите на 
Органа следва да обхващат спорове по 
процедурни задължения в процеса на 
сътрудничество, а също и по 
тълкуванието и прилагането на правото 
на Общността в надзорни решения. 
Следва да бъдат спазвани 
съществуващите помирителни 
механизми, предвидени в секторното 
законодателство. В случай на 
бездействие от страна на националните 
надзорни органи като крайна мярка 
Органът следва да разполага с 
правомощието да приема решения, 
насочени пряко към финансовите 
институции в области, в които правото 
на Общността е пряко приложимо към 
тях. 

(21) За да се подсигури ефикасен и 
ефективен надзор и балансирано 
отчитане на становищата на 
националните надзорни органи в 
различните държави-членки, Органът 
следва да може императивно да 
разрешава спорове между тези органи, 
включително в рамките на колегиуми на 
надзорните органи. Следва да бъде 
предвидена фаза на помиряване, по 
време на която компетентните органи 
могат да постигнат споразумение. 
Компетенциите на Органа следва да 
обхващат спорове по процедурни 
задължения в процеса на 
сътрудничество, а също и по 
тълкуванието и прилагането на правото 
на Съюза в надзорни решения. Следва 
да бъдат спазвани съществуващите 
помирителни механизми, предвидени в 
секторното законодателство. В случай 
на бездействие от страна на 
националните надзорни органи като 
крайна мярка Органът следва да 
разполага с правомощието да приема 
решения, насочени пряко към 
финансовите институции в области, в 
които правото на Съюза е пряко
приложимо към тях. Това се прилага 
също при разногласие в рамките на 
колегиум на надзорен орган.
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Or. en

Обосновка

Разрешаване на спор в рамките на колегиум на надзорен орган.

Изменение 168
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

21a. Освен това в декларацията за 
укрепване на финансовата система, 
приета на срещата на върха на 
ръководителите от Г-20, проведена в 
Лондон на 2 април 2009 г., се призовава 
за изготвяне на насоки и оказване на 
подкрепа за създаването и 
функционирането на колегиуми на 
надзорни органи и участието в тях, 
включително чрез продължаващо 
определяне на най-важните 
трансгранични дружества от 
системна гледна точка. 

Or. en

Изменение 169
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Кризата разкри съществени 
слабости в съществуващите подходи 
за надзор на трансграничните 
финансови институции, по-
конкретно на най-големите и най-
сложни институции, чиято 
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несъстоятелност е в състояние да 
предизвика щети за цялата система. 
Тези слабости се дължат, от една 
страна, на различните сфери на 
дейност на финансовите институции 
и, от друга, на надзорните органи. 
Институциите функционират на 
пазар без граници, докато сферата на 
компетентност на надзорните 
органи се ограничава от 
националните граници.

Or. en

Обосновка

Кризата разкри наличието на основен недостатък в надзора на транграничните 
финансови институции, по-специално на големите и сложни институции (т. нар. 
институции, които са „прекалено големи, за да фалират“).

Изменение 170
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) Пролича ясно, че механизмът за 
сътрудничество, използван за 
разрешаването на това разминаване в 
практиките, е недостатъчен. Както 
се посочва в доклада на Търнър, 
публикуван през март 2009 г., за да 
бъде системата по-надеждна, се 
изискват или увеличени национални 
правомощия, което предполага по-
малко отворен единен пазар, или по-
висока степен на европейска 
интеграция. 

Or. en
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Обосновка

Механизмите за сътрудничество, използвани досега, не бяха достатъчни, за да 
предотвратят краха на големите и сложни финансови институции, като по този 
начин се изложи на опасност стабилността на цялата финансова система.

Изменение 171
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 21 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21в) Решението на равнището на 
Съюза изисква увеличаване на 
правомощията на колегиумите на 
надзорните органи при 
упражняването на надзор над 
трансграничните институции и 
постепенно прехвърляне на надзорни 
правомощия по отношение на 
институциите с европейско 
измерение на орган на Съюза. 
Финансовите институции с 
европейско измерение включват 
институциите, които извършват 
трансгранична дейност, както и 
институциите, извършващи дейност 
в рамките на националната 
територия, при условие че тяхната 
несъстоятелност би могла да 
застраши стабилността на единния 
финансов пазар на Съюза. 

Or. en

Обосновка

Решението на европейско равнище предвижда по-силни колегиуми на надзорните 
органи и европейски орган, който да бъде оправомощен да извършва надзор над 
институциите с европейско измерение. Както беше посочено в доклада на Търнър от 
2009 г. (стр. 37), този общ подход изисква по-висока степен на координация на 
европейско равнище по отношение на регулирането, надзора и гарантирането на 
депозитите.
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Изменение 172
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 21 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21г) Решението на национално 
равнище предполага повече 
правомощия на приемащата страна 
на национално равнище при 
регулирането и надзора на дъщерни 
дружества на дружества, установени 
в други държави-членки.

Or. en

Обосновка

Поуките, извлечени от кризата, сочат, че настоящите правила и разпоредби са 
невъзможни в бъдеще и че трябва да се въведат промени, или под формата на по-
силна координация на европейско равнище, или на решение на национално равнище, 
което предполага предоставяне на допълнителни правомощия на надзорния орган в
приемащата страна. 

Изменение 173
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 21 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22д) Колегиумите на надзорните 
органи следва да разполагат с 
правомощия да определят правилата 
за упражняване на надзор, с цел да се 
насърчи последователното прилагане 
на правото на Съюза. Органът следва 
да участва пълноправно в 
колегиумите на надзорните органи с 
оглед на рационализирането на 
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функционирането на процеса на 
обмен на информация в колегиумите и 
насърчаването на сближаването и 
съгласуваността между колегиумите 
при прилагането на 
законодателството на Съюза. 
Органът следва да изпълнява водеща 
роля при упражняването на надзор 
над трансграничните финансови 
институции, извършващи дейност в 
Съюза. Органът следва също да 
изпълнява посредническа роля със 
задължителна сила при 
разрешаването на конфликти между 
националните надзорни органи.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да се предостави водеща роля на Органа в рамките на 
колегиумите на надзорните органи при разрешаването на конфликти между 
националните надзорни органи.

Изменение 174
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 21 е (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21е) Колегиумите на надзорните 
органи следва да изпълняват важна 
роля при упражняването на ефикасен, 
ефективен и последователен надзор 
над трансграничните финансови 
институции без европейско 
измерение, но в повечето случаи се 
запазват различията между 
националните стандарти и 
практики. Безсмислено е да се 
сближават основните финансови 
разпоредби, ако надзорните практики 
продължават да бъдат разпокъсани. 
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Както се посочва в доклада ”дьо 
Ларозиер”, нарушаването на 
конкуренцията и регулаторният 
арбитраж, произтичащ от 
различията между надзорните 
практики, трябва да се избягват, тъй 
като те са в състояние да подкопаят 
финансовата стабилност — наред с 
другото, чрез насърчаване на 
прехвърлянето на финансова дейност 
в страни с по-малко строг надзор, 
като системата за надзор трябва да 
се възприема като справедлива и 
балансирана.

Or. en

Обосновка

Така нареченото решение на равнището на колегиумите на надзорните органи не 
премахва разпокъсаността на критериите за надзор и на надзорните практики.

Изменение 175
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Пруденциалният надзор на 
институциите с европейско 
измерение следва да се повери на 
Европейския надзорен орган 
(застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване). 
Националните надзорни органи следва 
да действат като представители на 
Европейския надзорен орган 
(застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване) и следва да 
бъдат обвързани с указанията на 
Органа при извършването на надзор 
на трансграничните финансови 
институции с европейско измерение.
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Or. en

Обосновка

Пруденциалният надзор на институциите с европейско измерение следва да се повери 
на Органа (който действа чрез националните надзорни органи).

Изменение 176
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) Следва да се определи кои са 
институциите с европейско 
измерение, като се вземат предвид 
международните стандарти.

Or. en

Обосновка

Определяне на финансовите институции с европейско измерение.

Изменение 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 22 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22в) Следва да се създаде Европейска 
схема за гарантиране на 
застраховките (наричана по-долу 
„Схема“) за защита на 
притежателите на полици, 
бенефициерите и институциите, 
срещащи затруднения, които могат 
да застрашат финансовата 
стабилност на единния финансов 
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пазар на Съюза. Схемата следва да се 
финансира чрез вноски от тези 
институции, чрез дълг, емитиран от 
Схемата, или, в извънредни 
обстоятелства, чрез вноски от 
засегнатата държава-членка, в 
съответствие с предварително 
съгласувани критерии (преразгледан 
меморандум за разбирателство). 
Вноските в Схемата следва да 
заместят вноските в националните 
схеми за гарантиране на 
застраховките. 

Or. en

Обосновка

Следва да се създаде европейска схема с цел да се сведат до минимум рисковете за 
данъкоплатците. Това решение се прилага успоредно с решението, предвидено в 
регламента за банковата дейност.

Изменение 178
Sari Essayah

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Делегирането на задачи и 
отговорности може да бъде полезен 
инструмент за функционирането на 
мрежата от надзорни органи, с който да 
се ограничи дублирането на надзорни 
задачи, да се насърчи сътрудничеството, 
а по този начин и да се хармонизира 
надзорният процес, както и да се 
облекчат тежестите за финансовите 
институции. Следователно Регламентът 
следва да осигурява ясно правно 
основание за подобно делегиране. 
Делегирането на задачи означава, че 
задачите се извършват от друг надзорен 
орган, вместо отговорния орган, а 
отговорността за надзорните решения се 

(23) Делегирането на задачи и 
отговорности може да бъде полезен 
инструмент за функционирането на 
мрежата от надзорни органи, с който да 
се ограничи дублирането на надзорни 
задачи, да се насърчи сътрудничеството, 
а по този начин и да се хармонизира 
надзорният процес, както и да се 
облекчат тежестите за финансовите 
институции. Следователно Регламентът
следва да осигурява ясно правно 
основание за подобно делегиране. 
Държавите-членки могат да 
ограничат правомощията на 
националните надзорни органи за 
делегиране на техните задачи. 
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носи от делегиращия орган. С 
делегирането на отговорности един 
национален надзорен орган, 
оправомощеният орган, следва да може 
да решава даден надзорен въпрос от 
свое име вместо друг национален 
надзорен орган. Делегирането следва да 
бъде управлявано на принципа на 
предоставяне на надзорни компетенции 
на надзорен орган, който е в състояние 
да предприеме мерки по проблемния 
въпрос. Преразпределянето на 
отговорности може да бъде уместно 
например от съображения за икономии 
от мащаба или обхвата, от гледна точка 
на последователността при 
осъществяването на групов надзор и от 
гледна точка на оптималното 
използване на техническия опит сред 
националните надзорни органи. 
Съответното законодателство на 
Общността може допълнително да 
конкретизира принципите за 
преразпределянето на отговорностите 
по споразумение. Органът следва да 
улеснява с подходящи средства 
споразуменията за делегиране между 
националните надзорни органи. Той 
следва да бъде информиран относно 
напредъка по очакваните споразумения 
за делегиране и да може да изразява 
мнение, когато е уместно. Той следва да 
централизира публикуването на такива 
споразумения, за да се подсигури на 
всички заинтересовани страни 
навременна, прозрачна и лесно достъпна 
информация.

Делегирането на задачи означава, че 
задачите се извършват от друг надзорен 
орган, вместо отговорния орган, а 
отговорността за надзорните решения се 
носи от делегиращия орган. С 
делегирането на отговорности един 
национален надзорен орган, 
оправомощеният орган, следва да може 
да решава даден надзорен въпрос от 
свое име вместо друг национален 
надзорен орган. Делегирането следва да 
бъде управлявано на принципа на 
предоставяне на надзорни компетенции 
на надзорен орган, който е в състояние 
да предприеме мерки по проблемния 
въпрос. Преразпределянето на 
отговорности може да бъде уместно 
например от съображения за икономии 
от мащаба или обхвата, от гледна точка 
на последователността при 
осъществяването на групов надзор и от 
гледна точка на оптималното 
използване на техническия опит сред 
националните надзорни органи. 
Съответното законодателство на Съюза
може допълнително да конкретизира 
принципите за преразпределянето на 
отговорностите по споразумение. 
Органът следва да улеснява с 
подходящи средства споразуменията за 
делегиране между националните 
надзорни органи. Той следва да бъде 
информиран относно напредъка по 
очакваните споразумения за делегиране 
и да може да изразява мнение, когато е 
уместно. Той следва да централизира 
публикуването на такива споразумения, 
за да се подсигури на всички 
заинтересовани страни навременна, 
прозрачна и лесно достъпна 
информация. 

Or. en

Изменение 179
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Делегирането на задачи и 
отговорности може да бъде полезен 
инструмент за функционирането на 
мрежата от надзорни органи, с който да 
се ограничи дублирането на надзорни 
задачи, да се насърчи сътрудничеството, 
а по този начин и да се хармонизира 
надзорният процес, както и да се 
облекчат тежестите за финансовите 
институции. Следователно Регламентът 
следва да осигурява ясно правно 
основание за подобно делегиране. 
Делегирането на задачи означава, че 
задачите се извършват от друг надзорен 
орган, вместо отговорния орган, а 
отговорността за надзорните решения се 
носи от делегиращия орган. С 
делегирането на отговорности един 
национален надзорен орган, 
оправомощеният орган, следва да може 
да решава даден надзорен въпрос от 
свое име вместо друг национален 
надзорен орган. Делегирането следва да 
бъде управлявано на принципа на 
предоставяне на надзорни компетенции 
на надзорен орган, който е в състояние 
да предприеме мерки по проблемния 
въпрос. Преразпределянето на 
отговорности може да бъде уместно 
например от съображения за икономии 
от мащаба или обхвата, от гледна точка 
на последователността при 
осъществяването на групов надзор и от 
гледна точка на оптималното 
използване на техническия опит сред 
националните надзорни органи. 
Съответното законодателство на 
Общността може допълнително да 
конкретизира принципите за 
преразпределянето на отговорностите 
по споразумение. Органът следва да 

(23) Делегирането на задачи и 
отговорности може да бъде полезен 
инструмент за функционирането на 
мрежата от надзорни органи, с който да 
се ограничи дублирането на надзорни 
задачи, да се насърчи сътрудничеството, 
а по този начин и да се хармонизира 
надзорният процес, както и да се 
облекчат тежестите за финансовите 
институции. Следователно Регламентът
следва да осигурява ясно правно 
основание за подобно делегиране. 
Делегирането на задачи означава, че 
задачите се извършват от друг надзорен 
орган, вместо отговорния орган, а 
отговорността за надзорните решения се 
носи от делегиращия орган. С 
делегирането на отговорности един 
национален надзорен орган, 
оправомощеният орган, следва да може 
да решава даден надзорен въпрос от 
свое име вместо Органа или вместо 
друг национален надзорен орган. 
Делегирането следва да бъде 
управлявано на принципа на 
предоставяне на надзорни компетенции 
на надзорен орган, който е в състояние 
да предприеме мерки по проблемния 
въпрос. Преразпределянето на 
отговорности може да бъде уместно 
например от съображения за икономии 
от мащаба или обхвата, от гледна точка 
на последователността при 
осъществяването на групов надзор и от 
гледна точка на оптималното 
използване на техническия опит сред 
националните надзорни органи. 
Съответното законодателство на ЕС 
може допълнително да конкретизира 
принципите за преразпределянето на 
отговорностите по споразумение. 
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улеснява с подходящи средства 
споразуменията за делегиране между 
националните надзорни органи. Той 
следва да бъде информиран относно 
напредъка по очакваните споразумения 
за делегиране и да може да изразява 
мнение, когато е уместно. Той следва да 
централизира публикуването на такива 
споразумения, за да се подсигури на 
всички заинтересовани страни 
навременна, прозрачна и лесно достъпна 
информация.

Органът следва да улеснява и следи с 
подходящи средства споразуменията за 
делегиране между националните 
надзорни органи. Той следва да бъде 
информиран относно напредъка по 
очакваните споразумения за делегиране 
и да може да изразява мнение, когато е 
уместно. Той следва да централизира 
публикуването на такива споразумения, 
за да се подсигури на всички 
заинтересовани страни навременна, 
прозрачна и лесно достъпна 
информация. Той следва да определи и 
публикува най-добрите практики във 
връзка с делегирането и 
споразуменията за делегиране.

Or. en

Обосновка

Следва да се създаде европейска схема с цел да се сведат до минимум рисковете за 
данъкоплатците. Това решение се прилага успоредно с решението, предвидено в 
регламента за банковата дейност.

Изменение 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Органът следва активно да 
насърчава координирани ответни 
надзорни действия от страна на 
Общността, по специално при 
неблагоприятно развитие, което би 
могло да застраши евентуално 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на финансовата система в 
Общността. В допълнение към 
неговите правомощия за действия в 
спешни ситуации, той следва да бъде 

(26) Органът следва активно да 
насърчава координирани ответни 
надзорни действия от страна на Съюза, 
по-специално за осигуряване на 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на финансовата система в 
Съюза. В допълнение към неговите 
правомощия за действия в извънредни
ситуации, той следва да бъде 
упълномощен да изпълнява обща 
координационна функция. Специален 
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упълномощен да изпълнява обща 
координационна функция в рамките на 
Европейската система за финансов 
надзор. Специален акцент в работата на 
Органа следва да бъде осигуряването на 
редовен информационен обмен между 
националните надзорни органи.

акцент в работата на Органа следва да 
бъде осигуряването на редовен 
информационен обмен между 
националните надзорни органи.

Or. en

Обосновка

Това изменение отразява по по-удачен начин координационната функция на органите с 
оглед на осигуряването на функционирането на финансовите пазари.

Изменение 181
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Предвид глобализацията на 
финансовите услуги и нарасналото 
значение на международните стандарти, 
Органът следва да насърчава диалога и 
сътрудничеството с надзорни органи 
извън Общността. Той се съобразява 
напълно със съществуващите 
функции и компетенции на 
европейските институции в 
отношенията с органи извън 
Общността и на международни 
форуми.

(28) Предвид глобализацията на 
финансовите услуги и нарасналото 
значение на международните стандарти, 
Органът следва да представлява Съюза 
в рамките на диалога и 
сътрудничеството с надзорни органи 
извън Съюза. 

Or. en

Обосновка

Европейският съюз следва изразява единна позиция в световните институции.
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Изменение 182
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Предвид глобализацията на 
финансовите услуги и нарасналото 
значение на международните стандарти, 
Органът следва да насърчава диалога и 
сътрудничеството с надзорни органи 
извън Общността. Той се съобразява 
напълно със съществуващите функции и 
компетенции на европейските 
институции в отношенията с органи 
извън Общността и на международни 
форуми.

(28) Предвид глобализацията на 
финансовите услуги и нарасналото 
значение на международните стандарти, 
Органът следва да насърчава диалога и 
сътрудничеството с надзорни органи 
извън Съюза. Той следва да се 
съобразява напълно със 
съществуващите функции и 
компетенции на държавите-членки и 
европейските институции в 
отношенията с органи извън Съюза и на 
международни форуми.

Or. en

Изменение 183
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 30 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) По отношение на членовете на 
колегиумите на надзорните органи, 
Органът определя и събира по 
целесъобразност цялата необходима 
информация от компетентните 
органи. Освен това той отчита в 
пълна степен съществуващите 
договорености между националните 
компетентни органи и надзорните 
органи в трети страни, като взема 
предвид групите за управление на 
кризи в международните колегиуми, 
които имат пълен достъп до 
информация. Органът следва да бъде 
член на групите за управление на 



AM\808172BG.doc 31/89 PE439.455v01-00

BG

кризи.

Or. en

Изменение 184
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Тясното сътрудничество между 
Органа и Европейския съвет за системен 
риск е от основно значение за 
осигуряването на напълно ефективно 
функциониране на Европейския съвет за 
системен риск и на последващи
действия на неговите предупреждения и 
препоръки. Органът следва да обменя 
всякаква полезна информация с 
Европейския съвет за системен риск. 
Данни, свързани с отделни 
предприятия, следва да бъдат 
предоставяни само при обосновано 
запитване. При получаването на 
предупреждение или препоръка от 
Европейския съвет за системен риск до 
Органа или до национален надзорен 
орган, Органът следва да осигури 
последващи действия.

(31) Тясното сътрудничество между 
Органа и Европейския съвет за системен 
риск е от основно значение за 
осигуряването на напълно ефективно 
функциониране на Европейския съвет за 
системен риск и на последващите
действия във връзка с неговите 
предупреждения и препоръки. Органът 
и Европейският съвет за системен риск 
следва да обменят всякаква полезна 
информация. При получаването на 
предупреждение или препоръка от 
Европейския съвет за системен риск до 
Органа или до национален надзорен 
орган, Органът следва да осигури 
последващи действия.

Or. de

Изменение 185
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Когато е уместно, Органът следва 
да се консултира със заинтересованите 

(32) Когато е уместно, Органът следва 
да се консултира със заинтересованите 
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страни относно техническите стандарти, 
указания и препоръки и да им 
предоставя достатъчна възможност да 
коментират предлаганите мерки. За 
подобряване на ефективността следва да 
бъде създадена Група на участниците 
в сектора на застраховането,
презастраховането и фондовете за 
професионално пенсионно осигуряване, 
която представлява в равномерно 
съотношение застрахователните и 
презастрахователните институции, а 
също и фондовете за професионално 
пенсионно осигуряване (включително, 
ако е уместно, институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), техните 
служители, както и потребителите и 
други ползватели на услуги в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
професионалното пенсионно 
осигуряване, включително МСП. 
Групата на участниците в сектора 
на застраховането, 
презастраховането и фондовете за 
професионално пенсионно осигуряване 
следва да работи активно като 
посредник с други потребителски групи 
в областта на финансовите услуги, 
създадени от Комисията или съгласно 
законодателството на Общността.

страни относно техническите стандарти, 
указания и препоръки и да им 
предоставя достатъчна възможност да 
коментират предлаганите мерки. За 
подобряване на ефективността следва да 
се създадат две групи на участниците 
— една за сектора на застраховането и
презастраховането и една за фондовете 
за професионално пенсионно 
осигуряване, като първата
представлява в равномерно 
съотношение застрахователните и 
презастрахователните институции на 
Съюза, а втората — фондовете за 
професионално пенсионно осигуряване 
(включително, ако е уместно, 
институционални инвеститори и други 
финансови институции, които от своя 
страна също използват финансови 
услуги), техните служители, както и 
потребителите и други ползватели на 
услуги в сектора на застраховането, 
презастраховането и професионалното 
пенсионно осигуряване, включително 
МСП. Групите на участниците следва 
да работят активно като посредници с 
други потребителски групи в областта 
на финансовите услуги, създадени от 
Комисията или съгласно 
законодателството на Съюза.

Or. en

Обосновка

За да се вземат предвид основните различия между застрахователите и фондовете за 
професионално пенсионно осигуряване, Групата на участниците в сектора на 
застраховането, презастраховането и фондовете за професионално пенсионно 
осигуряване се разделя на: i) група на участниците в сектора на застраховането и 
презастраховането и ii) група на участниците в сектора на фондовете за 
професионално пенсионно осигуряване. 
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Изменение 186
Peter Skinner

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Когато е уместно, Органът следва 
да се консултира със заинтересованите 
страни относно техническите стандарти, 
указания и препоръки и да им 
предоставя достатъчна възможност да 
коментират предлаганите мерки. За 
подобряване на ефективността
следва да бъде създадена Група на 
участниците в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
фондовете за професионално пенсионно 
осигуряване, която представлява в 
равномерно съотношение 
застрахователните и 
презастрахователните институции, а 
също и фондовете за професионално 
пенсионно осигуряване (включително, 
ако е уместно, институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), техните 
служители, както и потребителите и 
други ползватели на услуги в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
професионалното пенсионно 
осигуряване, включително МСП. 
Групата на участниците в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
фондовете за професионално пенсионно 
осигуряване следва да работи активно 
като посредник с други потребителски 
групи в областта на финансовите 
услуги, създадени от Комисията или 
съгласно законодателството на 
Общността.

(32) Органът следва да се консултира 
със заинтересованите страни относно 
техническите стандарти, указания и 
препоръки и да им предоставя 
достатъчна възможност да коментират 
предлаганите мерки. Преди 
приемането на технически 
проектостандарти, ръководни 
принципи и препоръки, Органът 
следва да извърши оценка на 
въздействието с оглед на спазването 
на най-добрите практики за високо 
качество. За предоставянето на 
ефективна външна помощ следва да 
бъде създадена Група на участниците в 
сектора на застраховането, 
презастраховането и фондовете за 
професионално пенсионно осигуряване, 
която представлява в целесъобразно
съотношение застрахователните и 
презастрахователните институции и 
застрахователните посредници в 
Съюза, а също и фондовете за 
професионално пенсионно осигуряване 
(включително, ако е уместно, 
институционални инвеститори и други 
финансови институции, които от своя 
страна също използват финансови 
услуги), техните служители, 
профсъюзите, академичните среди,
както и потребителите и други 
ползватели на услуги в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
професионалното пенсионно 
осигуряване, включително МСП. 
Групата на участниците в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
фондовете за професионално пенсионно 
осигуряване следва да работи активно 
като посредник с други потребителски 
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групи в областта на финансовите 
услуги, създадени от Комисията или 
съгласно законодателството на 
Общността.

Or. en

Обосновка

Представителството на различните участници следва да бъде целесъобразно, а не 
равномерно, с оглед на задачите на групата на участниците.

Изменение 187
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Когато е уместно, Органът следва 
да се консултира със заинтересованите 
страни относно техническите стандарти, 
указания и препоръки и да им 
предоставя достатъчна възможност да 
коментират предлаганите мерки. За 
подобряване на ефективността следва да 
бъде създадена Група на участниците 
в сектора на застраховането,
презастраховането и фондовете за 
професионално пенсионно осигуряване, 
която представлява в равномерно 
съотношение застрахователните и 
презастрахователните институции, а 
също и фондовете за професионално 
пенсионно осигуряване (включително, 
ако е уместно, институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), техните 
служители, както и потребителите и 
други ползватели на услуги в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
професионалното пенсионно 
осигуряване, включително МСП. 
Групата на участниците в сектора 

(32) Когато е уместно, Органът следва 
да се консултира със заинтересованите 
страни относно техническите стандарти, 
указания и препоръки и да им 
предоставя достатъчна възможност да 
коментират предлаганите мерки. За 
тази цел Органът следва да въведе 
прозрачни процедури. За подобряване 
на ефективността следва да се създадат 
две групи на участниците — една за
сектора на застраховането и
презастраховането и една за 
професионалното пенсионно 
осигуряване — които представляват в 
равномерно съотношение 
застрахователните и 
презастрахователните институции в 
Съюза, а също и институциите за 
професионално пенсионно осигуряване 
(включително, ако е уместно, 
институционални инвеститори и други 
финансови институции, които от своя 
страна също използват финансови 
услуги), техните служители, както и 
потребителите и други ползватели на 
услуги в сектора на застраховането, 
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на застраховането, 
презастраховането и фондовете за 
професионално пенсионно осигуряване
следва да работи активно като 
посредник с други потребителски групи 
в областта на финансовите услуги, 
създадени от Комисията или съгласно 
законодателството на Общността.

презастраховането и професионалното 
пенсионно осигуряване, включително 
МСП. Тези групи на участниците
следва да работят активно като 
посредници с други потребителски 
групи в областта на финансовите 
услуги, създадени от Комисията или 
съгласно законодателството на Съюза. 
Групите на участниците следва по 
целесъобразност да координират 
своята работа.

Or. en

Обосновка

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Изменение 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Когато е уместно, Органът следва 
да се консултира със заинтересованите 
страни относно техническите 
стандарти, указания и препоръки и да 
им предоставя достатъчна възможност 
да коментират предлаганите мерки. За 
подобряване на ефективността следва да 
бъде създадена Група на участниците в 
сектора на застраховането, 
презастраховането и фондовете за 
професионално пенсионно осигуряване, 
която представлява в равномерно 
съотношение застрахователните и 

(32) Органът следва да разреши 
провеждането на консултации със 
заинтересованите страни относно 
цялата дейност на Органа и да им 
предоставя достатъчна възможност да 
коментират предлаганите мерки За 
подобряване на ефективността следва да 
бъде създадена Група на участниците в 
сектора на застраховането, 
презастраховането и фондовете за 
професионално пенсионно осигуряване, 
която представлява в равномерно 
съотношение застрахователните и 
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презастрахователните институции, а 
също и фондовете за професионално 
пенсионно осигуряване (включително, 
ако е уместно, институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), техните 
служители, както и потребителите и 
други ползватели на услуги в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
професионалното пенсионно 
осигуряване, включително МСП. 
Групата на участниците в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
фондовете за професионално пенсионно 
осигуряване следва да работи активно 
като посредник с други потребителски 
групи в областта на финансовите 
услуги, създадени от Комисията или 
съгласно законодателството на 
Общността.

презастрахователните институции в 
Съюза, а също и фондовете за 
професионално пенсионно осигуряване 
(включително, ако е уместно, 
институционални инвеститори и други 
финансови институции, които от своя 
страна също използват финансови 
услуги), техните служители, както и 
потребителите и други ползватели на 
услуги в сектора на застраховането, 
презастраховането и професионалното 
пенсионно осигуряване, включително 
МСП. Групата на участниците в сектора 
на застраховането, презастраховането и 
фондовете за професионално пенсионно 
осигуряване следва да работи активно 
като посредник с други потребителски 
групи в областта на финансовите 
услуги, създадени от Комисията или 
съгласно законодателството на Съюза.

Or. en

Обосновка

На групата на участниците следва да се предостави възможността да участват в 
консултации или да коментират всякаква дейност на Органа, за която те считат, че 
е от значение. Отделните участници в групата следва сами да решат дали желаят да 
участват в дадена консултация или не.

Изменение 189
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Държавите-членки носят основна 
отговорност за запазването на 
финансовата стабилност при 
управлението на кризи, по-специално по 
отношение на стабилизирането на 
финансовите институции в затруднено 
положение и разрешаването на техните 

(33) Държавите-членки носят основна 
отговорност за запазването на 
финансовата стабилност при 
управлението на кризи, по-специално по 
отношение на стабилизирането на 
финансовите институции в затруднено 
положение и разрешаването на техните 
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проблеми. Мерките, предприети от 
Органа в спешни ситуации или при 
уреждане на разногласия, които влияят 
върху стабилността на финансовата 
институция, следва да не накърняват 
фискалните отговорности на държавите-
членки. Следва да бъде създаден 
механизъм, чрез който държавите-
членки да могат да се позовават на тази 
предпазна мярка и в крайна сметка да 
поискат решение от Съвета.
Уместно е Съветът да има своята 
роля в тази насока, като се имат 
предвид по-специално 
отговорностите на държавата-
членка в тази връзка.

проблеми Мерките, предприети от 
Органа в извънредни ситуации, които 
влияят върху стабилността на 
финансовата институция, следва да не 
накърняват фискалните отговорности на 
държавите-членки. Следва да бъде 
създаден механизъм, чрез който 
държавите-членки да могат да се 
позовават на тази предпазна мярка.

Or. en

Обосновка

Следствие на измененията, внесени по отношение на член 23, за ограничаване на 
предпазната клауза.

Изменение 190
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Когато е уместно, Органът следва 
да се консултира със заинтересованите 
страни относно техническите стандарти, 
указания и препоръки и да им 
предоставя достатъчна възможност да 
коментират предлаганите мерки. За 
подобряване на ефективността следва да 
бъде създадена Група на участниците в 
сектора на застраховането, 
презастраховането и фондовете за 
професионално пенсионно осигуряване, 
която представлява в равномерно 
съотношение застрахователните и 
презастрахователните институции, а 

(33) Когато е уместно, Органът 
следва да се консултира със 
заинтересованите страни относно 
техническите стандарти, указания и 
препоръки и да им предоставя 
достатъчна възможност да коментират 
предлаганите мерки. За подобряване на 
ефективността следва да бъде създадена 
Група на участниците в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
фондовете за професионално пенсионно 
осигуряване, която представлява 
застрахователните и 
презастрахователните институции, а 
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също и фондовете за професионално 
пенсионно осигуряване (включително, 
ако е уместно, институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), техните 
служители, както и потребителите и 
други ползватели на услуги в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
професионалното пенсионно 
осигуряване, включително МСП. 
Групата на участниците в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
фондовете за професионално пенсионно 
осигуряване следва да работи активно 
като посредник с други потребителски 
групи в областта на финансовите 
услуги, създадени от Комисията или 
съгласно законодателството на 
Общността.

също и фондовете за професионално 
пенсионно осигуряване (включително, 
ако е уместно, институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), техните 
служители, както и потребителите и 
други ползватели на услуги в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
професионалното пенсионно 
осигуряване, включително МСП. 
Групата на участниците в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
фондовете за професионално пенсионно 
осигуряване следва да включва най-
малко 15 представители на групи на 
потребителите и крайните 
потребители, 5 изтъкнати 
независими представители на 
академичните среди и 10 
представители на сектора и 
служителите в него. Групата на 
участниците в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
фондовете за професионално 
пенсионно осигуряване следва да 
работи активно като посредник с други 
потребителски групи в областта на 
финансовите услуги, създадени от 
Комисията или съгласно 
законодателството на Съюза.

Or. en

Изменение 191
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33а) В сравнение с разполагащите с 
достатъчно финансиране и връзки 
представители на сектора, 
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организациите с нестопанска цел са 
маргинализирани в рамките на 
разискванията относно бъдещето на 
финансовите услуги и съответния 
процес на вземане на решения.
Тяхното неблагоприятно положение 
трябва да се компенсира чрез 
подходящо финансиране на техните 
представители в групата на 
участниците в сектора на 
застраховането и професионалното 
пенсионно осигуряване.

Or. en

Изменение 192
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Органът следва да бъде 
представляван от Председател, 
ангажиран на пълно работно време, 
който е избран от Надзорния съвет 
чрез открит конкурс. Управлението на 
органа следва да бъде поверено на 
Изпълнителен директор, който има 
право да участва в заседанията на 
Надзорния съвет и на Управителния 
съвет без право на глас.

(37) Органът следва да бъде 
представляван от председател, 
ангажиран на пълно работно време, 
който се назначава от Европейския 
парламент след провеждането на 
открита процедура за подбор под 
ръководството на Надзорния съвет.
Управлението на органа следва да бъде 
поверено на изпълнителен директор, 
който има право да участва в 
заседанията на Надзорния съвет и на 
Управителния съвет без право на глас.

Or. en
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Изменение 193
Peter Skinner

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Органът следва да бъде 
представляван от Председател, 
ангажиран на пълно работно време, 
който е избран от Надзорния съвет чрез 
открит конкурс. Управлението на 
органа следва да бъде поверено на 
Изпълнителен директор, който има 
право да участва в заседанията на 
Надзорния съвет и на Управителния 
съвет без право на глас.

(37) Органът следва да бъде 
представляван от председател, 
ангажиран на пълно работно време, 
който е избран от Европейския 
парламент от списък от подбрани 
кандидати, изготвен от Надзорния 
съвет. Управлението на органа следва да 
бъде поверено на изпълнителен
директор, който има право да участва в 
заседанията на Надзорния съвет и на 
Управителния съвет без право на глас.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че лицата с най-голям опит при надзора на национално 
равнище — членовете на националните надзорни органи — следва да поемат задачата 
да подберат лицето с най-високи квалификации, което да изпълнява длъжността 
председател. Това също отстранява възможността за политизиране, която би могла 
да възникне, ако списъкът от подбрани кандидати се изготвя от една от 
европейските институции.

Изменение 194
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) За да се гарантира неговата пълна 
автономност и независимост, Органът 
следва да получи независим бюджет с 
приходи предимно от задължителните 
вноски от националните надзорни 
органи и от общия бюджет на 
Европейския съюз. Бюджетната 
процедура на Общността следва да се 

(41) За да се гарантира неговата пълна 
автономност и независимост, Органът 
следва да получи независим бюджет с 
приходи предимно от задължителните 
вноски от националните надзорни 
органи, от общия бюджет на 
Европейския съюз и от всякакви преки 
такси, внасяни от финансовите 
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прилага дотолкова, доколкото се засяга 
участието на Общността. Одитът на 
сметките следва да се извършва от 
Сметната палата.

институции. Бюджетната процедура 
на Съюза следва да се прилага 
дотолкова, доколкото се засяга 
участието на Съюза. Одитът на 
сметките следва да се извършва от 
Сметната палата.

Or. en

Изменение 195
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
Европейски орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
(„Органът“).

1. С настоящия регламент се създава 
Европейски надзорен орган (за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване) („Органът“).

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с докладите относно ЕССР, банкирането, ценните книжа и пазарите, 
за да се създаде представа за хомогенна и свързана европейска система за надзор.

Изменение 196
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
Европейски орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
(„Органът“).

1. С настоящия регламент се създава 
Европейски надзорен орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване („Органът“).

Or. en
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Изменение 197
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дейността на Органа попада в 
обхвата на Директиви 64/225/EИО, 
73/239/EИО, 73/240/EИО, 76/580/EИО, 
78/473/EИО, 84/641/EИО, 87/344/EИО, 
88/357/EИО, 92/49/EИО, 98/78/EО, 
2001/17/EО, 2002/83/EО, 2002/92/EО, 
2003/41/EО, 2002/87/EО, 2005/68/EО, 
2007/44/EО, 2005/60/EО, 2002/65/EО, 
включително на всички директиви, 
регламенти и решения, основаващи се 
на тези правни актове, и на всеки друг 
правен акт на Общността, по силата на 
който се възлагат задачи на Органа.

2. Дейността на Органа попада в 
обхвата на настоящия регламент и на 
Директиви 64/225/EИО, 73/239/EИО, 
73/240/EИО, 76/580/EИО, 78/473/EИО, 
84/641/EИО, 87/344/EИО, 88/357/EИО, 
92/49/EИО, 98/78/EО, 2001/17/EО, 
2002/83/EО, 2002/92/EО, 2003/41/EО, 
2002/87/EО, 2005/68/EО, 2007/44/EО, 
2005/60/EО, 2002/65/EО, включително 
на всички директиви, регламенти и 
решения, основаващи се на тези правни 
актове, и на всеки друг правен акт на 
Съюза, по силата на който се възлагат 
задачи на Органа.

Or. en

Изменение 198
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С цел да се гарантира спазването на 
правото на Общността разпоредбите 
на настоящия регламент не засягат 
правомощията на Комисията, по-
специално правомощията съгласно член 
226 от Договора.

3. С цел да се гарантира спазването на 
правото на Европейския съюз 
разпоредбите на настоящия регламент 
не засягат правомощията на Комисията, 
по-специално правомощията съгласно 
член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en
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Изменение 199
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: 
(i) подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

4. Органът насърчава финансовата 
устойчивост и силен финансов пазар 
на Европейския съюз с цел 
допринасяне за: (i) подобряване на 
функционирането и 
конкурентоспособността на 
вътрешния пазар въз основа на 
финансова интеграция и равни 
условия, превенция и коригиране на 
системния и трансграничния риск, и
включително по-специално за 
регулиране и надзор на високо, 
ефективно, европейско равнище; ii) 
защита на вложителите и инвеститорите
и другите участници, както и на 
публичните финанси; iii) осигуряване 
на защита на целостта, прозрачността, 
ефикасността и правилното 
функциониране на финансовите пазари
и взаимодействието им в дългосрочен 
план с реалната икономика; iv) 
намаляване на тенденцията към 
цикличност на финансите и като 
цяло опазване на стабилността на 
финансовата система в краткосрочен, 
средносрочен и дългосрочен план и v) 
засилване прилагането на паричната 
политика на пазара, както и на 
контрола върху банковите депозити и 
институционалните средства; vi) 
постигане на целите за европейското 
пространство и (vii) подобряване на 
координацията на надзора на 
международно равнище, засилване на 
глобалната конкурентоспособност и 
подкрепа за финансовото развитие на 
по-слабо развитите икономики. За 
тази цел Органът допринася за 
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създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
хармонизиране и прилагане на 
посоченото в член 1, параграф 2 право 
на ЕС, за засилване на интеграцията и 
сближаването на надзорните практики и 
за предоставяне на становища пред 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията и за провеждането на 
икономически анализ на пазарите с 
оглед насърчаване на постигането на 
целите на Органа.

Or. en

Изменение 200
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: (i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

4. Целта на Органа е да допринася за: (i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище, (ia) превенция на 
регулаторния арбитраж и 
неправомерната конкуренция между 
държавите-членки при строг надзор и 
прилагане на разпоредбите ; ii) защита 
на вложителите и инвеститорите; iii) 
осигуряване на защита на целостта, 
ефикасността и правилното 
функциониране на финансовите пазари; 
iv) поддържане на стабилността на 
финансовата система и v) подобряване 
на координацията на надзора на 
международно равнище, (vi) 
разработване на общи методологии за 
оценяването на въздействието на 
характеристиките на продукта и 
процеса на разпределение върху 
финансовата позиция на 
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институциите и защитата на 
потребителите с цел допринасяне за 
осигуряването на еднакви условия. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Съюза, за засилване 
на сближаването на надзорните 
практики и за предоставяне на 
становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en

Изменение 201
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: (i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално високо, ефективно и 
съгласувано равнище на регулиране и 
надзор, (ii) защита на притежателите на 
полици и други бенефициери, (iii) 
гарантиране на целостта, ефективността 
и правилното функциониране на 
финансовите пазари, (iv) запазване на 
стабилността на финансовата система, и 
(v) укрепване на международната 
координация на надзора. За тази цел 
Органът допринася за създаването на 
условия за последователно, ефективно и 
ефикасно прилагане на посоченото в 
член 1, параграф 2 право на 
Общността, за засилване на 
сближаването на надзорните практики и 
за предоставяне на становища пред 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията.

4. Целта на Органа е да допринася за: (i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално високо, ефективно и 
съгласувано равнище на регулиране и 
надзор, ii) защита на притежателите на 
полици и други бенефициенти, iii) 
гарантиране на целостта, ефективността 
и правилното функциониране на 
финансовите пазари, iv) запазване на 
стабилността на финансовата система, 
v) укрепване на международната 
координация на надзора, като 
същевременно се отчита 
необходимостта от увеличаване на 
конкуренцията и новаторството на 
вътрешния пазар и от осигуряване на 
конкурентоспособност на световно 
равнище, и vi) предотвратяване на 
регулаторен арбитраж и допринасяне 
за осигуряването на еднакви условия. 
За тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
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последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Европейския съюз, 
за засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, както 
и за предприемане на икономически 
анализи на пазарите, с цел да се 
насърчи осъществяването на целите 
на Органа . Той взема предвид 
вътрешно договорените стандарти и 
практики.

Or. en

Обосновка

Органът следва да вземе предвид международните най-добри практики и стандарти.

Изменение 202
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: (i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално високо, ефективно и 
съгласувано равнище на регулиране и 
надзор, (ii) защита на притежателите на 
полици и други бенефициери, (iii) 
гарантиране на целостта, ефективността 
и правилното функциониране на 
финансовите пазари, (iv) запазване на 
стабилността на финансовата система, и 
(v) укрепване на международната 
координация на надзора. За тази цел 
Органът допринася за създаването на 
условия за последователно, ефективно и 
ефикасно прилагане на посоченото в 
член 1, параграф 2 право на 
Общността, за засилване на 

4. Целта на Органа е да допринася за: (i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално високо, ефективно и 
съгласувано равнище на регулиране и 
надзор, (ii) защита на притежателите на 
полици и други бенефициенти, (iii) 
гарантиране на целостта, ефективността 
и правилното функциониране на 
финансовите пазари, (iv) запазване на 
стабилността на финансовата система, и 
(v) укрепване на международната 
координация на надзора, (vi) превенция 
на регулаторния арбитраж.  За тази 
цел Органът допринася за създаването 
на условия за последователно, 
ефективно и ефикасно прилагане на 
посоченото в член 1, параграф 2 право 
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сближаването на надзорните практики и 
за предоставяне на становища пред 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията.

на Съюза, за засилване на сближаването 
на надзорните практики и за 
предоставяне на становища пред 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията.

Or. en

Обосновка

(vi) се обяснява сам по себе си

Изменение 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: (i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално високо, ефективно и 
съгласувано равнище на регулиране и 
надзор, (ii) защита на притежателите на 
полици и други бенефициери, (iii) 
гарантиране на целостта, ефективността 
и правилното функциониране на 
финансовите пазари, (iv) запазване на 
стабилността на финансовата система, и 
(v) укрепване на международната 
координация на надзора. За тази цел 
Органът допринася за създаването на 
условия за последователно, ефективно и 
ефикасно прилагане на посоченото в 
член 1, параграф 2 право на 
Общността, за засилване на 
сближаването на надзорните практики и 
за предоставяне на становища пред 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията.

4. Целта на Органа е да допринася за: (i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално високо, ефективно и 
съгласувано равнище на регулиране и 
надзор, (ii) защита на притежателите на 
полици и други бенефициенти, (iii) 
гарантиране на целостта, ефективността 
и правилното функциониране на 
финансовите пазари, (iv) запазване на 
стабилността на финансовата система, и 
(v) укрепване на международната 
координация на надзора, (vi) 
разработване на общи методологии за 
оценяването на въздействието на 
характеристиките на продукта и 
процесите на разпределение върху 
финансовата позиция на 
институциите и защитата на 
потребителите с цел допринасяне за 
осигуряването на еднакви условия. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Съюза, за засилване 
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на сближаването на надзорните 
практики и за предоставяне на 
становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en

Обосновка

 vii): поради натрупания опит през 2008/2009 г., стрес-тестове, в това число 
оценката на въздействието върху потребителите, следва да бъдат провеждани при 
използване на общи методологии, като по този начин се осигурят еднакви 
възможности при разглеждането на гаранциите за ликвидност.  

Изменение 204
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Органът е част от Европейската 
система за финансов надзор, наричана 
по-долу „ЕСФН“, която ще работи 
като мрежа от надзорни органи, 
както е уточнено в член 39.

заличава се

Or. en

Обосновка

С оглед свързаността, текстът на настоящия параграф се включва в член 1а (нов)
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Изменение 205
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Европейският орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване си сътрудничи 
с Европейския съвет за системен 
риск, наричан по-долу „ЕССР“, както 
е предвидено в член 21 от настоящия 
регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

С оглед свързаността, текстът на настоящия параграф се включва в член 1а (нов)

Изменение 206
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. При изпълнението на задачите, 
възложени по настоящия регламент, 
Органът действа независимо и 
обективно единствено в интерес на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е да се запази регулаторната, надзорната, 
институционалната и финансовата независимост на европейските надзорни органи. 
Следователно се предлага да се въведат ясни разпоредби в регламентите по 
отношение на независимостта на европейските надзорни органи. Тези разпоредби ще 
допълнят останалите разпоредби на регламентите, които акцентират върху 
независимостта, наред с останалото, на председателя на Европейския надзорен 
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орган.

Изменение 207
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Европейска система за финансов 

надзор
1. Органът е част от Европейската 
система за финансов надзор, чиято 
основна цел е да гарантира 
правилното прилагане на нормите, 
приложими в областта на 
финансовия сектор, с оглед запазване 
на финансовата стабилност и, 
благодарение на това, гарантиране на 
доверието във финансовата система 
като цяло и на достатъчната 
защита на потребителите на 
финансови услуги.
2. Европейската система за финансов 
надзор се състои от следните органи:
а)  Европейския съвет за системен 
риск, създаден с Регламент (ЕС) №.../... 
[ЕССР];
б) Европейски надзорен орган (ценни 
книжа и пазари), създаден с 
Регламент (ЕС) № .../... [ЕОЦКП] 
в)  Европейския надзорен орган 
(банкова дейност), създаден с 
Регламент (ЕС) №.../...…/…[ЕБО] 
г) Органа; 
д) Европейски надзорен орган 
(Съвместен комитет), предвиден в 
член 40;
е)  органите на държавите-членки, 



AM\808172BG.doc 51/89 PE439.455v01-00

BG

посочени в член 1, параграф 2 на 
Регламенти (ЕС) №…/… [EОЦКП], 
Регламент (ЕС) № …/2009 [EОЗППО] 
и Регламент (ЕС) № …/…[ЕБО];
ж) Комисията, за целите на 
изпълнение на задачите, посочени в 
членове 7 и 9;
3. Органът осъществява редовно и 
тясно сътрудничество с Европейския 
комитет за системен риск, както и с 
Европейския надзорен орган 
(Застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване) и Европейския 
надзорен орган (Банкова система) 
посредством Европейските надзорни 
органи(Съвместен комитет), 
посочени в член 40, като осигурява 
междусекторна съгласуваност на 
работата и постигане на общи 
позиции в областта на надзора над 
финансовите конгломерати и по други 
междусекторни въпроси.
4. В съответствие с принципа на 
лоялното сътрудничество, залегнал в 
член 13, параграф 2 от Договора за ЕС, 
участниците в ЕСФН си 
сътрудничат с доверие и пълно 
взаимно зачитане, като следят по-
специално за обмена на необходима и 
надеждна информация помежду си.

Or. en

Обосновка

Европейската система за финансов надзор следва да бъде хомогенна, а не просто 
прибавянето на различни органи, между които да липсва координация. Следва да се 
осигури тясно сътрудничество.
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Изменение 208
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Европейска система за финансов 

надзор
1. Органът е част от Европейската 
система за финансов надзор, наричана 
по-долу „ЕСФН“, която работи като 
мрежа от надзорни органи, която да 
обединява всички органи в 
държавите-членки и Съюза, които 
притежават компетентност в 
областта на финансовия надзор, 
както е установено в правото на 
Съюза. Основната цел на ЕСФН е да 
гарантира силен и последователен 
надзор на финансовите институции 
от страна на Съюза, с цел да се 
гарантира доверието във 
финансовата система, да се подкрепи 
устойчивия растеж в Съюза и да се 
обслужват нуждите на 
предприятията и гражданите.
2. ЕСФН се състои от следното:
а)  Европейския съвет за системен 
риск, създаден с Регламент (ЕС) №.../... 
[ЕССР];
б) Европейски надзорен орган (ценни 
книжа и пазари), създаден с 
Регламент (ЕС) № .../... [EОЦКП]
в)  Европейския надзорен орган 
(банкова дейност), създаден с 
Регламент (ЕС) №.../...…/…[ЕБО]
г) Органа;
д) Съвместния комитет на 
европейските надзорни органи, 
предвиден в член 40;
е)  органите на държавите-членки, 
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посочени в член 1, параграф 2 на 
Регламенти (ЕС) №…/… [EОЦКП], 
Регламент (ЕС) № …/2009 [EОЗППО] 
и Регламент (ЕС) № …/…[ЕБО];
ж) Комисията, за целите на 
изпълнение на задачите, посочени в 
членове 7 и 9;
3. Всички страни Европейския съвет 
за системен риск си сътрудничат с 
доверие и при пълно взаимно зачитане 
в съответствие с принципа на 
лоялното сътрудничество, залегнал в 
член 13, параграф 2 от Договора за ЕС. 
4. Всички финансови институции са 
предмет на правно обвързващи актове 
по правото на Съюза и на надзор от 
страна на компетентните органи, 
които са част от ЕСФН. 
5. ЕСФН не пречи на компетентните 
органи да упражняват националните 
си надзорни правомощия, съгласно 
правно обвързващите актове на 
Съюза и в съответствие с 
международните пруденциални 
принципи относно банковия надзор.
6. Единствено онези надзорни органи, 
включени в ЕСФН, имат правото да 
извършват надзор над финансови 
институции в Съюза.

Or. en

Изменение 209
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „финансови институции“ означават
застрахователни дружества, както 
са определени в Директива 98/78/EО, 
презастрахователни дружества, 

(1) „финансови институции“ означава 
предприятия, чиято основна дейност
е да приема депозити, да отпуска 
кредити, да предоставя 
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както са определени в Директива 
2005/68/EО, институции за 
професионално пенсионно 
осигуряване, както са определени в 
Директива 2003/41/EО и финансови 
конгломерати, както са определени в 
2002/87/EО;

застрахователни услуги или други 
финансови услуги на своите клиенти 
или членове, или да извършва 
търговска дейност за собствена 
сметка, и други предприятия или 
единици, извършващи стопанска 
дейност в рамките на Съюза, чиито 
предмет на дейност е от сходен 
характер, дори и да не са пряко 
ангажиране в търговски дейности с 
широката общественост;

Or. en

Изменение 210
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) "системен риск" означава риск 
от сътресение във финансовите 
услуги, причинен от значителни 
смущения в част от финансовата 
система или в нейната цялост и 
притежават потенциала да доведат 
до сериозни отрицателни последици 
за реалната икономика. В тази 
връзка, всеки вид финансова 
институция и посредник, пазар, 
инфраструктура и инструмент имат 
потенциал да бъдат от значение за 
системата.

Or. en
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Изменение 211
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б) "трансграничен риск" означава 
риск, причинен от икономическото 
неравновесие или финансови неуспехи 
в част от Съюза или в неговата 
цялост, които имат потенциала да 
доведат до значителни отрицателни 
последици за операциите между 
стопанските субекти на две или 
повече държави-членки, за 
функционирането на вътрешния 
пазар или за публичните финанси на 
Съюза или на някоя от неговите 
държави-членки. В тази връзка всеки 
вид икономически и финансов риск 
има потенциала да се превърне в 
трансграничен риск.

Or. en

Изменение 212
Wolf Klinz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При изпълнението на задачите, 
възложени по настоящия регламент, 
Органът действа независимо и 
обективно единствено в интерес на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Трите европейски надзорни органа следва да работят в интерес на целия ЕС.



PE439.455v01-00 56/89 AM\808172BG.doc

BG

Изменение 213
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Действията на националните 
надзорни органи действат са с 
измерение на ЕС, в качеството им на 
членове на Органа.

Or. en

Изменение 214
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът е със седалище във 
Франкфурт. 

Органът е със седалище в [...].

Or. en

Обосновка

Заключенията на европейския съвет от 13 декември 23003 г. изтъкват следното: " 
Най-накрая, представителите на държавите-членки, при своето заседание на 
равнище държавни глави или правителствени ръководители, се договориха да дадат 
приоритет на присъединяващите се държави, след тяхното присъединяване към 
Съюза, при разпределянето на местата на другите служби или агенции, които ще 
бъдат създаване в бъдеще, без да се накърнява факта, че ако се създава Европейска 
прокуратура, то нейното седалище ще бъде в Люксембург, в съответствие с 
разпоредбите на решението от 8 април 1965 г."
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Изменение 215
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът има следните задачи: 1. За да се гарантира ефективен и 
последователен надзор на 
финансовите институции от страна 
на Съюза, Органът има следните 
задачи:

Or. en

Изменение 216
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а)  да допринася за установяването на 
висококачествени общи регулаторни и 
надзорни стандарти и практики, по-
специално чрез представянето на 
становища пред институциите на 
Общността, както и чрез разработване 
на насоки, препоръки и проекти на 
технически стандарти, които да се 
основават на посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство;

а)  да допринася за установяването на 
висококачествени общи регулаторни и 
надзорни стандарти и практики, по-
специално чрез представянето на 
становища пред институциите на 
Съюза, както и чрез разработване на 
насоки, препоръки и проекти на 
технически стандарти, които да се 
основават на разпоредбите на 
настоящия регламент и на посоченото 
в член 1, параграф 2 законодателство;

Or. en
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Изменение 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да допринася за последователното 
прилагане на законодателството на 
Общността, по-специално чрез принос 
към общата култура на надзор, като 
осигурява последователно, ефективно и 
работещо прилагане на посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, 
чрез предотвратяване на регулаторния 
арбитраж, чрез действия за 
посредничество и уреждане на 
разногласия между националните 
надзорни органи, чрез насърчаване на 
съгласуваното функциониране на 
колегиумите на надзорните органи и 
вземане на мерки при извънредни 
ситуации;

б) да допринася за последователното 
прилагане на законодателството на 
Съюза, по-специално чрез принос към 
общата култура на надзор, като 
осигурява последователно, ефективно и 
работещо прилагане на посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, 
чрез предотвратяване на регулаторния 
арбитраж, чрез действия за 
посредничество и уреждане на 
разногласия между компетентните
органи, чрез гарантиране на 
ефективен и последователен надзор 
на финансовите институции с 
европейско измерение и на 
съгласуваното функциониране на 
колегиумите на надзорните органи и 
вземане на мерки, наред с другото, при 
извънредни ситуации;

Or. en

Обосновка

С цел отчитане на надзора на финансовите институции с европейско измерение.

Изменение 218
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да допринася за последователното 
прилагане на законодателството на 
Общността, по-специално чрез принос 
към общата култура на надзор, като 

б) да допринася за последователното 
прилагане на стандартите и 
законодателството на Съюза, по-
специално чрез принос към общата 
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осигурява последователно, ефективно и 
работещо прилагане на посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, 
чрез предотвратяване на регулаторния 
арбитраж, чрез действия за 
посредничество и уреждане на 
разногласия между националните 
надзорни органи, чрез насърчаване на
съгласуваното функциониране на 
колегиумите на надзорните органи и 
вземане на мерки при извънредни 
ситуации;

култура на надзор, като осигурява 
последователно, ефективно и работещо 
прилагане на настоящия регламент и 
на посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство, чрез предотвратяване 
на регулаторния арбитраж, чрез 
действия за посредничество и уреждане 
на разногласия между компетентните
органи, чрез гарантиране на
съгласуваното функциониране на 
колегиумите на надзорните органи и 
вземане на мерки, наред с другото, при 
извънредни ситуации;

Or. en

Изменение 219
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1– буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в)  да улеснява делегирането на задачи и 
задължения между националните 
надзорни органи;

в)  да стимулира и да улеснява 
делегирането на задачи и отговорности 
между националните надзорни органи;

Or. en

Изменение 220
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да работи в тясно сътрудничество 
с отдела на ЕОЦКП, отговарящ за 
защитата на инвеститорите, 
разрешаване и контрол на 
продуктите и тяхното пускане на 
пазара, по-специално чрез 
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предоставяне на ЕОЦКП на 
необходимата информация за 
осъществяването на подобно 
сътрудничество;

Or. en

Обосновка

На ЕОЦКП следва да се възложи задача за защита на инвеститорите. Тази задача 
следва да бъде възложена само на един надзорен орган, на в своята дейност той 
трябва да бъде подпомаган. Това е най-близкият път до "двувърхия" модел, без да се 
извършва радикална промяна в трите предложени регламента за ЕСФН. 

Изменение 221
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да извършва сравнителен анализ на 
националните надзорни органи, да 
засили съгласуваността в резултатите от 
надзора;

д) да организира и да извършва 
сравнителен анализ на националните 
надзорни органи, да засилят 
съгласуваността в резултатите от 
надзора;

Or. en

Изменение 222
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да забранява търговията с 
определени продукти или видове 
сделки, за да се предотврати 
увреждане на защитата на 
инвеститорите, правилното 
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функциониране и целостта на 
финансовите пазари или 
стабилността на цялата 
финансовата система в Съюза или на 
част от нея;

Or. en

Обосновка

Някои от продуктите са много непрозрачни и биха могли да застрашат 
функционирането на цялата финансова система.

Изменение 223
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква е б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) да създаде база данни в рамките на 
своята компетентност и където 
това е уточнено в 
законодателството, както е посочено 
в член 1, параграф 2. Събраната 
информация е достъпна за всички 
участници на пазара и съдържа 
ключова информация за 
регистрираните участници на пазара, 
продуктите, нарушенията и 
операциите, ако съществува 
задължение за неразкриване на 
информацията, уточнено в 
законодателството, както е посочено 
в член 1, параграф 2;

Or. en
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Изменение 224
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) да поеме, според 
целесъобразността, всички 
съществуващи задачи от Комитета 
за европейско застраховане и 
професионален пенсионен надзор;

Or. en

Изменение 225
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да изисква от националните 
компетентни органи за провеждат 
стрес-тестове, основаващи се на 
обща методология; 

Or. en

Обосновка

ОЕЗППН следва да разполага с правомощия за провеждане на стрес-тестове с цел 
гарантиране на гъвкавостта на системата и да придобива съответната 
информация, основаваща се на хармонизиран формат за докладване и хармонизирана 
методология, в съответствие с разпоредбите на член 17.
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Изменение 226
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да взема самостоятелни решения, 
насочени към финансовите 
институции в конкретните случаи, 
посочени в член 9, параграф 6, член 10, 
параграф 3 и член 11, параграф 4;

заличава се

Or. en

Изменение 227
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да насърчава координацията 
между компетентните органи, както 
е уточнено в член 16, в това число 
задействането на техните 
правомощия в качеството на членове 
на Органа за постигането на общ 
отговор от страна на Съюза за 
разрешаване на въпросите, свързани 
със системните и трансграничните 
рискове;

Or. en
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Изменение 228
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да забранява търговията с 
определени продукти или видове 
сделки, за да се предотврати 
увреждане на защитата на 
инвеститорите, правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или 
стабилността на цялата 
финансовата система на Съюза или 
на част от нея;

Or. en

Обосновка

Some products are very opaque and could poison the functioning of the whole financial 
system.

Изменение 229
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При упражняване на 
правомощията, посочени в параграф 
2, буква а) и г), Органът следи 
националното право на държавите-
членки, което съответства на 
правото на Съюза.

Or. en
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Изменение 230
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът упражнява изключителни 
надзорни правомощия над субекти от 
общностен мащаб или с предмет на 
икономическа дейност в цялата 
Общност, възложени му по силата на 
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство. 

заличава се

За тази цел Органът разполага с 
подходящи правомощия да извършва 
разследване и да привежда 
разпоредбите в сила съгласно 
съответното законодателство, 
както и с правото да начислява 
такси. 

Or. en

Изменение 231
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел Органът разполага с 
подходящи правомощия да извършва 
разследване и да привежда 
разпоредбите в сила съгласно 
съответното законодателство, както и с 
правото да начислява такси. 

За тази цел Органът разполага с 
подходящи правомощия да извършва 
разследване и да привежда 
разпоредбите в сила съгласно 
съответното законодателство, както и с 
правото да начислява такси. Органът 
работи в тясно сътрудничество с 
компетентните органи и въз основа 
на техния опит създава механизми и 
правомощия за изпълняването на 
изключителните правомощия и 
провеждането на разследвания. 
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Or. en

Обосновка

Органът следва да работи в тясно сътрудничество с компетентните органи. От 
съществено значение е новата надзорна структура да се основава на експертните 
умения, механизми и правомощия на компетентните органи за упражняването на 
изключителните надзорни правомощия и провеждането на разследвания.

Изменение 232
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел Органът разполага с 
подходящи правомощия да извършва 
разследване и да привежда 
разпоредбите в сила съгласно 
съответното законодателство, както и с 
правото да начислява такси. 

За тази цел Органът разполага с 
подходящи правомощия да извършва 
разследване и да привежда 
разпоредбите в сила съгласно 
съответното законодателство, както и с 
правото да начислява такси. Органът 
може да използва средствата и 
правомощията на компетентните 
органи, за да упражнява 
изключителните надзорни 
правомощия и да провежда 
разследвания.

Or. en

Изменение 233
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел Органът разполага с 
подходящи правомощия да извършва 
разследване и да привежда 
разпоредбите в сила съгласно 

За тази цел Органът разполага с 
подходящите правомощия на равнище 
Европейски съюз, за да извършва 
разследване и да привежда 
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съответното законодателство, както и с 
правото да начислява такси. 

разпоредбите в сила съгласно 
съответното законодателство, както и с 
правото да начислява такси.

Or. en

Изменение 234
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
Правомощия на компетентните 
органи на държавите-членки, които 
са членове на Органа
С цел постигането на целите на 
Органа, компетентните органи на 
държавите-членки, които са членове 
на Органа, разполагат с 
правомощията за приемане на 
превантивни и коригиращи надзорни 
мерки. Тези правомощия са свързани с 
финансовите институции и се 
упражняват пропорционално. Те 
включват следните възможности:
а)  изискване и получаване на 
адекватна информация; 
б) налагане на изисквания за 
докладване и разкриване на 
информация;
в)  провеждане на инспекции на 
място.
г) приемане на пруденциални мерки (в 
това число такива, засягащи 
конфликт на интереси, добро 
управление, ликвидност, разпоредби, 
дивиденти и политики за 
възнагражденията);
д) обединяване или разделяне на 
дейностите по банкиране на дребно и 
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други частни дейности в случай на 
оценка на съответния риск съгласно 
общи критерии;
е)  ограничение или временна забрана 
за някои продукти или видове 
операции, които могат пряко или 
непряко да причинят прекомерна 
променливост на пазара или да 
смутят част от финансовата 
система на Съюза или цялата 
система, публичните финанси или 
реалната икономика;
ж) нареждане на финансовите 
институции да действат 
посредством подчинени организации в 
случай на съответен вътрешен риск, 
оценен въз основа на общи критерии;
з) налагане на разубеждаващи глоби;
и) отстраняване на ръководни кадри 
или директори;
й) премахване на изпълнителни кадри 
или на Съвета;
к) временна намеса във финансовите 
институции;
л) оттегляне на предимствата от 
ограничената отговорност за 
значимите акционери от 
финансовите институции, когато те 
са пасивни при защитата на 
корпоративните интереси в случаи 
като липса на прозрачност, смело 
отпускане или взимане на заеми или 
сериозни и системни нарушения;
м) разширяване на финансовата 
отговорност до управителите, 
директорите или финансовите 
институции, които причиняват или 
сътрудничат при извършването на 
сериозни и системни нарушения или 
имат неподходящи системи за 
стимулиране на техните услуги; 
н) съхраняване, при необходимост, на 
декларациите на управленските кадри 
и директорите относно лихвите, 
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дейностите и активите;
о) изискване на разработването на 
подробен режим на разрешаване, 
който да бъде редовно актуализиран, 
в това число структуриран 
механизъм за навременна намеса, 
бързи коригиращи действия и план за 
намеса при банкрут;
п) анулиране на лицензи и оттегляне 
на паспорти; и
р) даване на съгласие относно 
протоколите с цел намиране на общо 
решение на равнището на Съюза, 
възможно най-експедитивно и най-
систематизирано, за 
предотвратяване или коригиране на 
смущенията на пазара.

Or. en

Изменение 235
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Технически норми Единен правилник

Or. en

Изменение 236
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. С цел гарантиране на ефективен 
и съгласуван надзор на финансовите 
институции от страна на ЕС, 
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Комисията, при отчитане на 
международните принципи, одобрени 
от Съюза или кодифицирани в 
законодателството на Съюза, приема 
регулаторни стандарти и одобрява 
надзорните стандарти за 
създаването на Единен правилник за 
финансов надзор на ЕС (Единен 
правилник) посредством разпоредби 
или решения.

Or. en

Изменение 237
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7  – параграф -1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Единният правилник:
а)  определя дефинициите, които се 
съдържат в законодателството на 
Съюза;
б) установява общи елементи за 
докладване и изисквания за 
оповестяване, които се съдържат в 
законодателството на Съюза;
в)  предоставя необходимите 
елементи с цел гарантиране на 
процесите за ефективно 
сътрудничество, включително 
надзорна оценка на риска и обмен на 
информация, както се изисква от 
законодателството на Съюза;
г) определя подходящи регулаторни и 
надзорни стандарти за справяне с 
навременни предупреждения и 
препоръки на ЕССР, засягащи целия 
Съюз или значителна част от него;  
д) определя подходящи регулаторни и 
надзорни стандарти за справяне с 
трансграничните рискове, определени 
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от Органа или от институциите на 
ЕС в целия Съюз или в значителна 
част от него;  и
е)  определя подходящи регулаторни и 
надзорни стандарти относно 
докладването, оповестяването и 
пруденциалните изисквания за 
съответните компании с висока 
степен на заемно финансиране и 
инвестиционни средства, извършващи 
дейности в целия Съюз с цел избягване 
на системни рискове и коригиране на 
трансграничните рискове. 

Or. en

Изменение 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът може да разработва 
технически стандарти в областите, 
конкретно определени в 
законодателството по член 1, 
параграф 2. Органът представя своя 
проект за стандарти на Комисията 
за одобрение.

1. Органът може да разработва 
технически стандарти, за да попълва, 
актуализира и променя елементи, 
които не са от съществено значение 
за законодателните актове, посочени 
в член 1, параграф 2. Техническите 
стандарти не представляват 
стратегически решения и тяхното 
съдържание е в рамките на 
законодателните актове, на които се 
основават.

Or. en
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Изменение 239
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът може да разработва 
технически стандарти в областите, 
конкретно определени в 
законодателството по член 1, параграф 
2. Органът представя своя проект за 
стандарти на Комисията за одобрение. 

1. Органът разработва технически 
стандарти в областите, конкретно 
определени в настоящия регламент и 
в законодателството по член 1, параграф 
2 или при поискване от страна на 
Комисията. Техническите стандарти 
не включват избор за провеждане на 
политика и отразяват принципа на 
пропорционалност. Органът представя 
своя проект за стандарти на Комисията 
за приемане като делегирани актове 
(регулаторни стандарти) или за 
одобрение като актове за изпълнение 
(надзорни стандарти) в 
съответствие с настоящия 
регламент и със законодателството, 
посочено в член 1, параграф 2.
Проектите на стандарти се 
предават едновременно на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 240
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът може да разработва 
технически стандарти в областите, 
конкретно определени в 
законодателството по член 1, параграф 
2. Органът представя своя проект за 
стандарти на Комисията за 
одобрение.

1. Органът може да разработва 
технически стандарти в областите, 
конкретно определени в 
законодателството по член 1, 
параграф 2. Техническите стандарти 
не включват стратегически решения 
и тяхното съдържание е в рамките 
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на законодателния акт, на който се 
основават.

Or. en

Изменение 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът, при необходимост, провежда 
открити обществени консултации по 
техническите стандарти и анализира 
свързаните с тях възможни разходи и 
ползи.

Органът провежда открити обществени 
консултации с всички участници, 
преди да представи насоки и 
препоръки, и анализира свързаните с 
тях възможни разходи и ползи преди да 
приеме проект на технически 
стандарти. Органът изисква 
становище или съвет от Групата на 
участниците в застраховането, 
презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове, 
посочена в член 22.

Or. en

Изменение 242
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът, при необходимост, провежда 
открити обществени консултации по 
техническите стандарти и анализира 
свързаните с тях възможни разходи и 
ползи. 

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът провежда открити обществени 
консултации с всички участници и 
анализира свързаните с тях възможни 
разходи и ползи, освен ако такива 
консултации и анализи не са 
прекомерни по отношение на обхвата 
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и въздействието на въпросните 
технически стандарти или по 
отношение на специфичната 
неотложност на въпроса. Органът 
изисква също така становище или 
съвет от Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и 
в професионалните пенсионни 
фондове, посочена в член 22.  

Or. en

Изменение 243
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът, при необходимост, провежда 
открити обществени консултации по 
техническите стандарти и анализира 
свързаните с тях възможни разходи и 
ползи.

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът провежда открити обществени 
консултации по техническите стандарти 
и анализира свързаните с тях възможни 
разходи и ползи. Органът провежда 
оценка на въздействието на 
техническите стандарти.

Or. it

Обосновка

Техническите стандарти със задължителна правна сила следва да бъдат предмет на 
оценка на въздействието, за да се гарантира, че са ограничени до технически 
подробности и не включват решения за водене на политика.

Изменение 244
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът, при необходимост, провежда 

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът провежда открити обществени 



AM\808172BG.doc 75/89 PE439.455v01-00

BG

открити обществени консултации по 
техническите стандарти и анализира 
свързаните с тях възможни разходи и 
ползи. 

консултации по техническите стандарти 
и анализира свързаните с тях възможни 
разходи и ползи.

Or. en

Обосновка

В новата надзорна рамка следва да се прилагат напълно по-добро регулиране и 
пропорционалност. Консултации и оценка на въздействието "при необходимост" не 
са достатъчни. Необходимо е обществените консултации и анализите на разходите и 
ползите да бъдат системни при изготвянето на технически стандарти, насоки и 
прекоръки, за да се гарантира прозрачността и да се повиши ефективността.

Изменение 245
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от получаване 
на проекта на стандарти Комисията 
решава дали да го одобри. Комисията 
може да удължи този срок с един 
месец. Комисията може да одобри
проекта за стандарти само частично 
или да го измени, ако интересите на 
Общността го налагат. 

В рамките на три месеца от получаване 
на проекта на технически стандарти 
Комисията одобрява проекта на 
надзорни стандарти, ако те са в 
съответствие със 
законодателството на Съюза. В 
рамките на същия период Комисията 
може да приеме проекта за технически 
стандарти с изменения, ако са 
изготвени като регулаторни 
стандарти.  В двата случая 
Комисията може да удължи този 
срок с един месец.

Or. en
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Изменение 246
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от получаване 
на проекта на стандарти Комисията 
решава дали да го одобри. Комисията 
може да удължи този срок с един месец. 
Комисията може да одобри проекта за 
стандарти само частично или да го 
измени, ако интересите на 
Общността го налагат.

В рамките на три месеца от получаване 
на проекта на стандарти Комисията 
решава дали да го одобри, отхвърли 
или измени. Комисията може да удължи 
този срок с един месец. Комисията
информира Европейския парламент и 
Съвета за своето решение, като 
излага причините за него.

Or. en

Изменение 247
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от получаване 
на проекта на стандарти Комисията 
решава дали да го одобри. Комисията 
може да удължи този срок с един месец. 
Комисията може да одобри проекта 
за стандарти само частично или да 
го измени, ако интересите на 
Общността го налагат.

В рамките на три месеца от получаване 
на проекта за стандарти Комисията 
решава дали да го одобри. Комисията 
може да удължи този срок с един месец. 

Or. en

Обосновка

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
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proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Изменение 248
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Комисията не одобри стандартите 
или ги одобри частично или ги измени, 
тя информира Органа за мотивите си.

Ако Комисията възнамерява да не 
одобри стандартите, тя изпраща 
проекта на стандарти обратно на 
Органа, като обяснява писмено 
причините за това защо те са в 
конфликт с обществения интерес на 
Съюза, принципа на 
пропорционалност или интеграцията 
на вътрешния пазар. В рамките на 
период от шест седмици след 
получаване на писмено изложените 
причини на Комисията, Органът 
изменя проекта на стандарти, като 
взима предвид притесненията на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.
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Изменение 249
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Комисията не одобри стандартите 
или ги одобри частично или ги измени, 
тя информира Органа за мотивите си. 

Ако Комисията не одобри стандартите, 
тя предлага обосновани изменения и 
изпраща проекта на стандарти 
обратно на Органа. Органът може да 
измени проекта на стандарти въз 
основа на измененията, предложени 
от Комисията, и може отново да 
представи проекта на стандарти на 
Комисията за одобрение. 

Or. en

Обосновка

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Изменение 250
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Комисията не одобри 
стандартите или ги одобри частично 
или ги измени, тя информира Органа 
за мотивите си.

Във всеки случай Комисията 
информира Органа, Европейския 
парламент и Съвета за решението си, 
като излага мотивите си.

Or. en
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Изменение 251
Danuta Jazłowiecka

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на един месец след 
получаване на изменените 
стандарти, Комисията решава дали 
да ги одобри или да ги отхвърли и 
информира Европейския парламент и 
Съвета за решението си, като излага 
мотивите.

Or. en

Обосновка

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Изменение 252
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема регулаторните 
стандарти като делегирани актове в 
съответствие с членове 7а до 7г от 
настоящия регламент и одобрява 
надзорните стандарти като актове 
за изпълнение вследствие на 
процедура съгласно член 291 от 
Договора за функционирането на 
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Европейския съюз.   

Or. en

Изменение 253
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на един месец след 
получаване на стандартите, 
изменени от Органа, Комисията ги 
одобрява или отхвърля.

Or. en

Обосновка

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Изменение 254
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Стандартите се приемат от 
Комисията с помощта на регламенти 
или решения и се публикуват в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

2. След изпълняване на съответната 
процедура, стандартите се
публикуват в Официален вестник на 
Европейския съюз със заглавието 
„Делегирани стандарти на ЕС“ или 
„Стандарти за изпълнение на ЕС“.
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Or. en

Изменение 255
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Единният правилник се 
актуализира редовно и се адаптира в 
съответствие с правото на Съюза.

Or. en

Изменение 256
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7  – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Органът посочва в годишния си 
доклад кои национални органи не са 
спазили регулаторните или 
надзорните стандарти.

Or. en

Изменение 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
Делегиране
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1. Правомощието да приема 
делегирани актове, определящи 
техническите стандарти, упоменати 
в член 7, се предоставя на Комисията 
за неопределен срок. 
2. Веднага щом приеме делегиран акт, 
Комисията уведомява за това 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета.
3. Правомощието за приемане на 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията, при спазване на 
условията, посочени в членове 7б до 
7г.
4. В доклада, посочен в член 35, 
Органът информира Европейския 
парламент и Съвета относно 
техническите стандарти, които са 
били одобрени, както и за всички 
национални органи, които не са ги 
спазили.

Or. en

Изменение 258
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
Делегиране

1. Правомощията за приемането на 
регулаторните стандарти, посочени 
в член 7, се предоставят на 
Комисията за неопределен срок, освен 
ако секторното законодателство не 
постановява друго. 
2. Веднага щом приеме делегиран акт, 
Комисията уведомява за това 
едновременно Европейския парламент 
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и Съвета.
3. Правомощието за приемане на 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията, при спазване на 
условията, посочени в членове 7б и 7в.

Or. en

Изменение 259
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7б
Оттегляне на делегирани правомощия
1. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7, може да бъде 
оттеглено от Европейския 
парламент или от Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение за отмяна на делегирането 
на правомощия, се стреми да уведоми 
за това другата институция и 
Комисията, като посочва 
делегираните правомощия, по 
отношение на които може да се 
извърши оттегляне.
3. С решението за оттегляне се 
прекратяват посочените в него 
делегирани правомощия. Решението 
поражда действие незабавно или на 
по-късна дата, посочена в него. То не 
засяга валидността на делегираните 
актове, които вече са в сила. 
Решението се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en
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Обосновка

Това е подходящо съгласно новите процедури по комитология. Следва Парламентът 
да няма задължение да излага писмено причините за оттегляне 

Изменение 260
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 7 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7в

Възражения срещу делегирани актове

1. Европейският парламент или 
Съветът могат да повдигнат 
възражения срещу делегиран акт в 
срок от четири месеца от датата на 
уведомяване. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета 
този период се удължава с два месеца.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са повдигнали възражения 
срещу делегирания акт, той се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него.
Преди изтичането на този срок и в 
изключителни и надлежно 
обосновани случаи, Европейският 
парламент и Съветът могат заедно 
да информират Комисията, че не 
възнамеряват да представят 
възражения срещу делегиран акт. В 
такива случаи делегираният акт се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът представи възражения 
срещу делегиран акт, този акт не 
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влиза в сила.

Or. en

Обосновка

Това е подходящо съгласно новите процедури по комитология. Следва Парламентът 
да няма задължение да излага писмено причините за възражение. 

Изменение 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7б
Оттегляне на делегирани правомощия
1. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7, може да бъде 
оттеглено от Европейския 
парламент или от Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение за отмяна на делегирането 
на правомощия, се стреми да уведоми 
за това другата институция и 
Комисията в разумен срок от време 
преди вземането на окончателно 
решение, като посочва делегираните 
правомощия, по отношение на които 
може да се извърши оттегляне, както 
и евентуалните причини за него.
3. В решението относно оттеглянето 
се посочват причините за 
оттеглянето и с него се прекратяват 
посочените в него делегирани 
правомощия. Решението поражда 
действие незабавно или на по-късна 
дата, посочена в него. Решението не 
засяга валидността на техническите 
стандарти, които вече са влезли в 
сила. Решението се публикува в 
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Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 262
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7б
Оттегляне на делегирани правомощия
1. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7, може да бъде 
оттеглено от Европейския 
парламент или от Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение за отмяна на делегирането 
на правомощия, се стреми да уведоми 
за това другата институция и 
Комисията в разумен срок от време 
преди вземането на окончателно 
решение, като посочва делегираните 
правомощия, по отношение на които 
може да се извърши оттегляне, както 
и евентуалните причини за него.
3. Решението за оттегляне поражда 
действие незабавно или на по-късна 
дата, уточнена в него. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила. Решението се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 7 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7в
Възражения срещу технически 

стандарти
1. Европейският парламент или 
Съветът могат да повдигнат 
възражения срещу делегиран акт в 
срок от четири месеца от датата на 
уведомяване. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета 
този период може да се удължи с два 
месеца.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са повдигнали възражения 
срещу делегирания акт, той се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него. 
Преди изтичането на този срок и в 
изключителни и надлежно 
обосновани случаи, Европейският 
парламент и Съветът могат заедно 
да информират Комисията, че не 
възнамеряват да представят 
възражения срещу делегиран акт. В 
тези случаи делегираният акт се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът повдигнат възражение 
срещу технически стандарт, той не 
влиза в сила. Институцията, 
повдигнала възражението, посочва 
причините за възражението срещу 
делегирания акт.

Or. en
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Изменение 264
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7в
Възражения срещу делегирани актове
1. Европейският парламент или 
Съветът могат да повдигнат 
възражения срещу делегиран акт в 
срок от четири месеца от датата на 
уведомяване. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета 
този период може да се удължи с два 
месеца.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са повдигнали възражения 
срещу делегирания акт, той се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него. 
Преди изтичането на този срок и в 
изключителни и надлежно 
обосновани случаи, Европейският 
парламент и Съветът могат заедно 
да информират Комисията, че не 
възнамеряват да повдигнат 
възражения срещу делегиран акт. В 
тези случаи делегираният акт се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът повдигнат възражение 
срещу делегиран акт, той не влиза в 
сила. Институцията, повдигнала 
възражението, посочва причините за 
възражението срещу делегирания 
акт.
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Изменение 265
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain<

Предложение за регламент
Член 7 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7г
Неприемане или изменение на 
проекти на делегирани актове

1. В случай че Комисията не одобри 
проект на делегиран акт или го 
измени, Комисията информира за 
това Органа, Европейския парламент 
и Съвета, като излага причините за 
това. 
2. Европейският парламент или 
Съветът могат да призоват 
съответния член на Комисията, 
отговарящ за тази област, и 
председателя на Органа, да участват 
в срок от един месец в специално 
заседание на компетентната комисия 
на Европейския парламент или на 
Съвета, на което да представят и 
обяснят различията в техните 
становища.

Or. en


