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Изменение 171
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за създаване на Европейски 
банков орган

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за създаване на Европейски 
надзорен орган по банкова дейност

Or. en

Изменение 172
Antolín Sánchez Presedo

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 финансовата 
глобализация и 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 ЕС и доверието 
между националните надзорни органи. 

Or. en
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Изменение 173
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Още много преди настъпването 
на финансовата криза, Европейският 
парламент неведнъж е отправял 
призиви за засилване на реалната 
равнопоставеност на всички 
заинтересовани лица на европейско 
равнище, като в същото време е 
обръщал внимание на важните 
пропуски в осъществявания в Европа 
надзор на все по-интегрираните 
финансови пазари (в резолюцията си 
от 13 април 2000 г. относно 
съобщението на Комисията 
„Прилагане на рамката за 
финансовите пазари: план за 
действие1, в резолюцията си от 25 
ноември 2002 г. относно правилата за 
пруденциален надзор в Европейския 
съюз2, в резолюцията си от 11 юли 
2007 г. за Бялата книга относно 
политиката на финансови услуги за 
периода 2005-2010 г.3, в резолюцията 
си от 23 септември, 2008 г. 
съдържаща препоръки към 
Комисията относно хедж фондовете 
и фондовете за частно участие4, в 
резолюцията си от 9 октомври 
2008 г., съдържаща препоръки към 
Комисията относно последващи 
мерки при процеса „Ламфалуси“:
бъдеща структура на надзора5, в 
резолюцията си от 22 април 2009 г. 
относно измененото предложение за 
директива на Европейския парламент 
и на Съвета относно предприемането 
и упражняването на застрахователна 
и презастрахователна дейност 
(Платежоспособност ІІ)6 и в 
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резолюцията си от 23 април 2009 г. 
относно предложението за 
регламент на Европейския парламент 
и на Съвета относно агенциите за 
кредитен рейтинг7).
___________
1 ОВ C 40, 7.2.2001 г., стр. 453.
2 ОВ С 25 Е, 29.1.2004 г., стр. 394.
3 ОВ C 175 E, 10.7.2008 г., стр. xx.
4 ОВ С 8 Е, 14.1.2010 г., стр. 26.
5 ОВ С 9 Е, 15.1.2010 г., стр. 48.
6 Приети текстове, P6_TA(2009)0251.
7 Приети текстове, P6_TA(2009)0279.

Or. en

Изменение 174
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) На 2-ри април 2009 г. лидерите на 
Г-20 приеха декларация относно 
„Глобалния план за възстановяване и 
реформа“, в която заявиха, че „ще 
вземат мерки за изграждане на по-
силна и по-хармонична в глобален 
мащаб регулаторна и надзорна 
система за бъдещия финансов сектор, 
който ще насърчава устойчивия 
глобален растеж и ще бъде в услуга на 
деловите среди и гражданите“ .

Or. en
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Изменение 175
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Финансовата и икономическа криза 
породи реални и сериозни рискове за 
стабилността на вътрешния пазар.
Възстановяването и поддържането на 
стабилна и надеждна финансова система 
е абсолютно необходимо условие за 
запазването на доверието и 
съгласуването на вътрешния пазар, а 
следователно и за запазването и 
подобряването на условията за 
създаването на напълно интегриран и 
функциониращ вътрешен пазар в 
областта на финансовите услуги. Освен 
това по-големите и по-интегрираните 
финансови пазари предлагат по-добри 
възможности за финансиране и 
диверсификация на риска, като по този 
начин спомагат за подобряването на 
капацитета на икономиките да поемат 
шокове. 

(5) Финансовата и икономическа криза 
породи реални и сериозни рискове за 
стабилността на финансовата система 
и на вътрешния пазар. 
Възстановяването и поддържането на 
стабилна и надеждна финансова система 
на глобално и европейско равнище е 
абсолютно необходимо условие за 
запазването на доверието и 
съгласуваността на вътрешния пазар, а 
следователно и за запазването и 
подобряването на условията за 
изграждането на напълно интегриран и 
функциониращ вътрешен пазар в 
областта на финансовите услуги. Освен 
това по-големите и по-интегрираните 
финансови пазари предлагат по-добри 
възможности за финансиране и 
диверсификация на риска, като по този 
начин спомагат за подобряването на 
капацитета на икономиките да поемат 
шокове. 

Or. en

Изменение 176
Antolín Sánchez Presedo

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 

(7) Европейската система за финансов 
надзор (ЕСФН) следва да представлява 
интегрирана мрежа от национални и 
европейски надзорни органи, като 
обичайният оперативен надзор на 
финансовите институции остава в 
правомощията на компетентните 
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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 банков орган, 
Европейски орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване, 
както и Европейски орган за ценни 
книжа и пазари (наричани общо 
Европейски надзорни органи). 

органи на държавите-членки, а 
централната роля в надзора на 
трансграничните групировки се 
предоставя на колегиуми на надзорни 
органи. Следва да бъде постигната по-
голяма хармонизация и съгласувано и 
последователно прилагане на 
европейски правила и стандарти за
финансовите институции и пазари в 
Европейския съюз. Следва да бъде 
създаден Европейски надзорен орган по 
банкова дейност, Европейски надзорен
орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване и Европейски 
надзорен орган за ценни книжа и пазари 
(наричани общо Европейски надзорни 
органи), както и Съвместен комитет 
между тях. Европейският съвет за 
системен риск, като европейски орган 
за макронадзор, придава завършен вид 
на ЕСФН. Органът трябва да се 
развива според най-добрите практики, 
признати на европейско и 
международно равнище. Един такъв 
подход би могъл да бъде създаването 
на ново ниво на пряк надзор от 
страна на Органа. С цел избягване на 
изкривявания на международно 
равнище и укрепване на европейската 
система за финансов надзор, 
внимателно следва да се прецени и 
разгледа въвеждането на пряк надзор, 
за да се добави стойност към надзора 
на големи финансови институции, 
много от които са глобални по 
характер и действат в ЕС. Това се 
отнася преди всичко за онези големи 
финансови институции, които се 
занимават с банкиране на едро и други 
дейности, които биха могли да 
представляват системен риск за 
вътрешния пазар и онези системни 
финансови институции, определени 
на международно равнище. Този 
въпрос ще бъде допълнително проучен 
по време на първата оценка на 
настоящия регламент съгласно член 
66, която следва да се извърши не по-
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късно от три години след влизането 
му в сила.

Or. en

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

Or. en
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Обосновка

По-добро обяснение на текста.

Изменение 178
Vicky Ford

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 
банков орган, Европейски орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване, както 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 на 
национално равнище. Колегиумите на 
надзорните органи следва да 
координират надзора на 
трансграничните институции.
Следва да бъде постигната по-голяма 
хармонизация и последователно 
прилагане на правилата на финансовите 
институции и пазари в Общността. 
Следва да бъде създаден Европейски 
банков орган, Европейски орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване, както и 
Европейски орган за ценни книжа и 
пазари (наричани общо Европейски 
надзорни органи). 

Or. en
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Изменение 179
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Европейският банков орган 
(„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 
инвеститорите, 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 насърчава 
финансовата устойчивост и 
утвърждаването на силен европейски 
финансов пазар за подобряването на 
функционирането и 
конкурентоспособността на 
вътрешния пазар въз основа на 
финансово включване и 
равнопоставеност, и 
предотвратяване и коригиране на 
системните и трансгранични 
рискове, и включително регулиране и 
надзор на високо, ефективно и 
съгласувано европейско равнище, като 
има предвид различните интереси на 
държавите-членки; за 
предотвратяването на регулаторния 
арбитраж и гарантиране на 
равнопоставеност; за защитата на 
вложителите и инвеститорите и другите 
заинтересовани страни, както и на 
публичните финанси; за осигуряването 
на цялостност, ефикасност, 
прозрачност и нормално 
функциониране на финансовите пазари 
и тяхното устойчиво взаимодействие 
с реалната икономика, за 
понижаването на процикличността 
на финансите и поддържането на 
стабилността на финансовата система, 
за насърчаването на безпроблемното 
прилагане на паричната политика на 
пазарите и гарантиране на 
проследимостта на кредитите, за 
постигането на целите на ИПС и за 
засилването на международната 
координация на надзора, в полза на 
икономиката като цяло, включително 
финансовите институции и други 
заинтересовани лица, потребители и 
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служители. Неговите задачи включват 
също така насърчаването на 
интегрирането и сближаването на 
надзорната дейност с най-добрите 
практики и осигуряването на 
експертни съвети на институциите 
на ЕС в областта на регулирането и 
надзора на банковата дейност, 
плащанията и електронните пари, 
както и по свързани с това въпроси в 
областта на корпоративното 
управление, одита и финансовото 
отчитане. За да може да изпълни
своите цели, е необходимо и уместно 
Органът да бъде европейски орган, 
който има юридическа правосубектност 
и притежава юридическа, 
административна и финансова 
независимост.

Or. en

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 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Европейският банков орган 
(„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 
инвеститорите, 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 

(9) Европейският банков орган 
(„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 предотвратяването на 
регулаторния арбитраж и за 
гарантиране на равнопоставеност, за 
защитата на вложителите и 
инвеститорите, за осигуряването на 
цялостност, ефикасност и нормално 
функциониране на финансовите пазари, 
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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.

за поддържането на стабилността на 
финансовата система и за засилването 
на международната координация на 
надзора в полза на икономиката като 
цяло, като същевременно взема 
предвид необходимостта от 
засилване на конкуренцията и 
иновациите в рамките на вътрешния 
пазар и от гарантиране на 
конкурентоспособността в световен 
мащаб, включително финансовите 
институции и други заинтересовани 
лица, потребители и служители. 
Неговите задачи включват също така 
насърчаването на сближаването на 
надзорните практики и 
осигуряването на експертни съвети 
на институциите на ЕС в областта 
на регулирането и надзора на 
банковата дейност, плащанията и 
електронните пари, както и по 
свързани с това въпроси в областта 
на корпоративното управление, 
одита и финансовото отчитане. 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.

Or. en

Обосновка

Отчитане на нуждата от засилване на конкуренцията и иновациите, както е 
посочено в доклада Skinner.
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Изменение 181
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Европейският банков орган 
(„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 
инвеститорите, 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) Европейският банков орган 
(„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 и различния характер на 
банките, за защитата на вложителите и 
инвеститорите, 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.

Or. en
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Изменение 182
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Един силен банков надзор на 
равнище ЕС трябва да покрива всички 
международно признати основни 
принципи за надзор. Първият принцип 
от „Списъка с основни принципи за 
ефективен банков надзор“, приет от 
Базелския комитет за банков надзор, 
гласи, че като предварително условие 
за ефективен банков надзор 
надзорните органи се нуждаят от 
„правомощия за налагане на 
спазването на законите, както и 
съображения за сигурност и 
стабилност“. Следователно е 
необходимо да се набележат и ясно 
определят основните съображения за 
сигурност и стабилност на 
банковата система на равнище ЕС, 
тоест системния риск (като глобален 
риск) и трансграничния риск (като 
риск на европейско равнище).

Or. en

Изменение 183
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 9б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Регламентът възприема 
определението за системен риск, 
съставено съвместно от 
Международния валутен фонд, 
Банката за международни 
разплащания и Съвета за финансова 



AM\808174BG.doc 15/90 PE439.457v01-00

BG

стабилност и прието на 28 октомври 
2009 г. в рамките на доклада до 
финансовите министри и 
гуверньорите от Г-20, в отговор на 
искането, отправено от лидерите на 
държавите от Г-20 през април 2009 г. 
Докладът определя системния риск 
като „риск от разстройване на 
финансовите услуги, което е (i) 
причинено от отслабване на цялата 
финансова система или на части от 
нея и (ii) може да има сериозни 
отрицателни последици за реалната 
икономика. В основата на 
определението стои понятието за 
отрицателни външни ефекти от 
разстройване или фалиране на 
финансова институция, пазар или 
инструмент. Всички видове 
финансови посредници, пазари и 
инфраструктури могат да бъдат 
системно важни в определена 
степен.“

Or. en

Изменение 184
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 9в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9в) Определението за трансграничен 
риск включва всички рискове, 
причинени от икономически 
дисбаланси или финансови слабости в 
целия Европейски съюз или части от 
него, които могат да имат 
значителни отрицателни последици 
за транзакциите между 
икономическите оператори на две или 
повече държави-членки, за 
функционирането на вътрешния 
пазар или за публичните финанси на 
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ЕС или на някоя от неговите 
държави-членки. Всички видове 
икономически и финансови рискове 
могат да имат трансграничен ефект 
в известна степен.

Or. en

Изменение 185
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Предвид хоризонталния 
характер на Директива 2005/60/ЕО, 
настоящият регламент не нарушава 
действащата институционална 
рамка на държавите-членки по 
отношение на борбата с изпирането 
на пари и финансирането на 
тероризъм. При предприемането на 
действия в контекста на Директива 
2005/60/ЕО, Органът следва да взема 
предвид действащата рамка и да си 
сътрудничи, както е уместно, с други 
компетентни органи.

Or. en

Изменение 186
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Желателно е Органът да насърчава
последователния подход в областта на 
гарантирането на депозитите, за да се 
осигури равнопоставеност и 

(13) Желателно е Органът да насърчава 
последователния подход в областта на 
гарантирането на депозитите, за да се 
осигури равнопоставеност и 
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равностойно третиране на вложителите 
в Общността. Тъй като схемите за 
гарантиране на депозитите са по-скоро 
обект на контрол в съответните 
държави-членки, а не на регулаторен 
надзор, е уместно Органът да може да 
упражнява своите правомощия съгласно 
настоящия регламент във връзка със 
самата схема за гарантиране на 
депозитите и нейния оператор.

равностойно третиране на вложителите 
в Общността. Тъй като схемите за 
гарантиране на депозитите са по-скоро 
обект на контрол в съответните 
държави-членки, а не на регулаторен 
надзор, е уместно Органът да може да 
упражнява своите правомощия съгласно 
настоящия регламент във връзка със 
самата схема за гарантиране на 
депозитите и нейния оператор. Ролята 
на Органа ще бъде преразгледана едва 
след като бъде създаден Европейски 
фонд за гарантиране на депозитите. 

Or. en

Обосновка

Ролята на Органа в областта на гарантирането на депозитите трябва да бъде 
преразгледана след като бъде създаден Европейски фонд за гарантиране на 
депозитите.

Изменение 187
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 13а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) С оглед постигане на целите на 
Органа и гарантиране на 
последователен и ефективен надзор 
на европейско равнище, органите в 
държавите-членки, които са 
компетентни органи и членове на 
Органа, следва да получат редица 
правомощия за приемане на 
превантивни и коригиращи надзорни 
мерки, докато същевременно се 
насърчават съвместни, координирани 
и интегрирани действия. Тези 
правомощия следва да се 
осъществяват по пропорционален 
начин и да включват възможността 
за изискване и получаване на 
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подходяща информация; за налагане 
на изисквания за отчетност и 
разкриване; за извършване на проверки 
на място; за приемане на 
пруденциални мерки (включително 
такива, засягащи конфликт на 
интереси, добро управление, 
ликвидност, политики за провизии, 
дивиденти и възнаграждения); за 
разделяне или отделяне на 
дейностите по банкиране на дребно 
от търговията и други несвързани 
дейности в случай на преценка за 
риск, в резултат на оценка, следваща 
общи критерии; за ограничаване или 
временно забраняване на определени 
продукти и видове транзакции, които 
могат пряко или косвено да 
предизвикат прекалена променливост 
на пазарите или да внесат смущения; 
за задължаване на финансовите 
институции да действат чрез 
дъщерно предприятие при оправдани 
обстоятелства въз основа на общи 
критерии; за налагане на възпиращи 
глоби; за отстраняване на 
управители и директори; за 
отстраняване на ръководни кадри или 
съвет на директорите; за временна 
намеса във финансови институции; за 
оттегляне на ограничената 
отговорност на значителни 
акционери на финансови институции, 
когато не действат в защита на 
корпоративния интерес при кризисни 
ситуации; за разширяване на 
финансовата отговорност за тези, 
участващи в сериозни нарушения; за 
упражняване на контрол, когато е 
необходимо, по отношение на 
декларациите във връзка с 
гарантиране на целостта и 
отговорностите; за изискване на 
планове за действие при извънредни 
ситуации; за анулиране на лицензи и 
изтегляне на паспорти; и за 
съгласуване на протоколи за 
постигане на обща и ефективна 
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реакция.

Or. en

Изменение 188
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 13б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) Единният правилник е от 
съществено значение за гарантиране 
на последователното хармонизиране 
и единното прилагане на 
законодателството, регулирането и 
стандартите при финансовите 
услуги. Регулаторните и надзорните 
стандарти за постигане на Единния 
правилник трябва да предотвратяват 
регулаторния арбитраж и 
същевременно да гарантират 
равнопоставено отношение и 
подходяща защита на вносители, 
инвеститори и потребители в 
Европа. Единният правилник изброява 
определенията, определя общи 
елементи за изисквания за отчитане 
и разкриване, и осигурява 
необходимите елементи, за да се 
гарантира ефективно 
сътрудничество, включително 
надзорната оценка на риска и обмена 
на информация, както е посочено в 
европейското законодателство. При 
разработването на настоящия 
регламент, Единният правилник 
определя подходящи регулаторни и 
надзорни стандарти за ранно 
предупреждение и препоръки на 
ЕССР, и за справяне с 
трансграничните рискове, набелязани 
от Органа или европейските 
институции в целия Европейски съюз 
или значителна част от него. Освен 
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това, Единният правилник определя 
подходящи регулаторни и надзорни 
стандарти относно изисквания за 
отчитане, разкриване, както и 
пруденциални изисквания за 
съответните много силно 
задлъжнели предприятия и 
инвестиционни предприятия, 
действащи в целия ЕС, с цел избягване 
на системни рискове и предприемане 
на действия спрямо трансгранични 
рискове.

Or. en

Изменение 189
Peter Skinner

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) 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 вложители, 
инвеститори и потребители 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. Проектите за технически 
стандарти трябва да бъдат приети 

(14) Комисията следва да одобри тези 
проекти за технически стандарти в 
съответствие с правото на Общността, 
за да им придаде задължителна правна 
сила. Тя може да избере да ги 
отхвърли отчасти или като цяло, 
например ако техническите 
проектостандарти не са съвместими със 
законодателството на Европейския 
съюз, 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 Европейския съюз 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
при вземането на решение кога да ги 
приеме, приеме отчасти или 
отхвърли. Процесът на разработване 
на техническите стандарти в 
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от Комисията. Те ще бъдат обект на 
изменения, например ако техническите 
проектостандарти не са съвместими със 
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 осигури 
плавен и ускорен процес на приемане на 
тези стандарти, Комисията следва да 
бъде ограничена със срокове за 
вземането на решенията по 
приемането им.

настоящия регламент не засяга 
правомощията на Комисията да 
приема делегирани актове съобразно 
член 290 от Договора. Въпросите, 
засегнати от техническите 
стандарти, не включват решения за 
водене на политика и тяхното 
съдържание е ограничено от 
законодателството на Съюза, прието 
на равнище 1. Разработването на 
проектостандартите от Органа дава 
сигурност, че те ще почерпят 
максимален експертен опит от 
националните надзорни органи.

Or. en

Обосновка

На Комисията не бива да се дава правомощие да изменя техническите стандарти. Те 
са технически по характер и следователно следва да се разработват само от 
технически експерти в рамките на ЕНО. Ако стандартите са неподходящи поради 
правни или пазарни причини, Комисията може да ги отхвърли изцяло или отчасти.

Изменение 190
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) 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 вложители, 
инвеститори и потребители в 
Европа. Уместно е на Органа, като 
структура със силно специализирана 
насоченост, да бъде възложено в 

(14) Уместно е на Органа, като 
структура със силно специализирана 
насоченост, да бъде възложено на 
равнище 2 от регламентите 
Ламфалуси (в определените от 
европейското законодателство
области или по искане на Комисията) 
и на равнище 3 от мерките за надзор 
Ламфалуси (по собствена 
инициатива) изработването на проекти 
за технически стандарти, за които не се 
предполага избор за провеждане на 
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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. 
Проектите за технически стандарти 
трябва да бъдат приети от 
Комисията. Те ще бъдат обект на 
изменения, например ако 
техническите проектостандарти не 
са съвместими със 
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 осигури 
плавен и ускорен процес на приемане на 
тези стандарти, Комисията следва да 
бъде ограничена със срокове за 
вземането на решенията по приемането 
им.

политика и които трябва да спазват 
принципа на пропорционалност.
Проектите за технически стандарти, 
които предстои да бъдат приети от 
Комисията като регулаторни 
стандарти могат да бъдат изменяни 
от Комисията. В случая със 
Стандартите за надзор, Комисията 
одобрява проектите за технически 
стандарти, когато те са в 
съответствие с европейското 
законодателство, за да им придаде 
задължителна правна сила. 
Комисията има правомощие да 
приема регулаторни стандарти в 
областта на финансовите услуги 
като делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Стандартите за надзор следва 
да бъдат одобрени като актове за 
изпълнение в съответствие с 
процедура съгласно член 291 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. За да се осигури 
плавен и ускорен процес на приемане на 
тези стандарти, Комисията може да 
бъде ограничена със срокове както по 
отношение на резолюцията си за 
приемане, така и за вземането на 
решенията по приемането им.

Or. en

Изменение 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Необходимо е въвеждането на 
ефективен инструмент за 
утвърждаването на хармонизирани 

(14) Необходимо е въвеждането на 
ефективен инструмент за 
утвърждаването на хармонизирани 
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технически стандарти в областта на 
финансовите услуги, както и единен 
европейски правилник, за да се 
подсигури равнопоставено отношение и 
подходяща защита на вложители, 
инвеститори и потребители 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. Проектите за технически 
стандарти трябва да бъдат приети от 
Комисията. Те ще бъдат обект на 
изменения, например ако техническите 
проектостандарти не са съвместими със 
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 осигури 
плавен и ускорен процес на приемане на 
тези стандарти, Комисията следва да 
бъде ограничена със срокове за 
вземането на решенията по приемането 
им.

технически стандарти в областта на 
финансовите услуги, както и единен 
европейски правилник, за да се 
подсигури равнопоставено отношение и 
подходяща защита на вложители, 
инвеститори и потребители 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. При изготвянето на 
техническите стандарти Органът се 
придържа към принципа на 
пропорционалност като взема 
предвид различните структури и 
рискови профили на финансовите 
институции. По-конкретно, органите 
се стремят да не поставят ненужна 
тежест върху демократично 
контролирани кооперативи, които 
играят важна роля в борбата със 
социалната изолация на нивото на 
местните общности. Комисията 
следва да одобри тези проекти за 
технически стандарти в съответствие с 
правото на Общността, за да им придаде 
задължителна правна сила. Проектите за 
технически стандарти трябва да бъдат 
приети от Комисията. Те ще бъдат обект 
на изменения, например ако 
техническите проектостандарти не са 
съвместими със 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 осигури 
плавен и ускорен процес на приемане на 
тези стандарти, Комисията следва да 
бъде ограничена със срокове за 
вземането на решенията по приемането 
им.



PE439.457v01-00 24/90 AM\808174BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Европейският банков орган трябва да отчита различните бизнес модели, които 
съществуват в сектора на финансовите услуги. Техническите стандарти не бива да 
се различават за един и същи вид финансова институция в държавите-членки, но те 
трябва да осигуряват гъвкавост, за да се вземе предвид съществуването на 
демократично контролирани кооперативи, чиито бизнес модели не поемат рискове и 
които играят важна роля в борбата със социалната изолация в местните общности.

Amendment 192
Sari Essayah

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) 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 вложители, 
инвеститори и потребители 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. Проектите за технически 
стандарти трябва да бъдат приети от 
Комисията. Те ще бъдат обект на 
изменения, например ако техническите 
проектостандарти не са съвместими със 
законодателството на Общността, не са 
съобразени с принципа на 
пропорционалността или са в 

(14) 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 вложители, 
инвеститори и потребители 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. Следователно тези 
стандарти не следва да са в 
противоречие със законодателството 
на някоя държава-членка, тъй като 
такова законодателство предполага 
наличието на 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. Проектите за технически 
стандарти трябва да бъдат приети или 
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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 осигури 
плавен и ускорен процес на приемане на 
тези стандарти, Комисията следва да 
бъде ограничена със срокове за 
вземането на решенията по приемането 
им.

отхвърлени от Комисията въз основа 
на ясни и прозрачни принципи. Те ще 
бъдат отхвърлени, например ако 
техническите проектостандарти не са 
съвместими със 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 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 193
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) 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 вложители, 
инвеститори и потребители 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 

(14) 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 вложители, 
инвеститори и потребители 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 
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съответствие с правото на Общността, 
за да им придаде задължителна правна 
сила. Проектите за технически 
стандарти трябва да бъдат приети от 
Комисията. Те ще бъдат обект на 
изменения, например ако техническите 
проектостандарти не са съвместими със 
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 осигури 
плавен и ускорен процес на приемане на 
тези стандарти, Комисията следва да 
бъде ограничена със срокове за 
вземането на решенията по приемането 
им.

съответствие с правото на Общността, 
за да им придаде задължителна правна 
сила. Проектите за технически 
стандарти трябва да бъдат приети от 
Комисията. Те не следва, като общо 
правило, да бъдат обект на изменения 
от страна на Комисията, освен ако 
това не се налага от изключителни 
обстоятелства, например ако 
техническите проектостандарти не са 
съвместими със законодателството на 
Европейския съюз, 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 Европейския съюз в 
областта на финансовите услуги. 
Комисията не следва да променя 
съдържанието на техническите 
стандарти, изготвени от Органа, без 
предварително съгласуване с него. 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

Обосновка

Комисията следва да се насърчава да използва правото си на изменение на 
техническите стандарти по член 7 само в краен случай. Ако това не се съблюдава, 
репутацията на ЕНО в качеството им на съставители може да бъде накърнена и да 
се създаде правна несигурност за финансовите институции.

Изменение 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Необходимо е въвеждането на (14) Необходимо е въвеждането на 
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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 вложители, 
инвеститори и потребители 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. Проектите за технически 
стандарти трябва да бъдат приети от 
Комисията. Те ще бъдат обект на 
изменения, например ако техническите 
проектостандарти не са съвместими със 
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 осигури 
плавен и ускорен процес на приемане на 
тези стандарти, Комисията следва да 
бъде ограничена със срокове за 
вземането на решенията по приемането 
им.

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 вложители, 
инвеститори и потребители 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. Проектите за технически 
стандарти трябва да бъдат приети от 
Комисията. Те не следва да бъдат обект 
на изменения от страна на 
Комисията. Комисията следва да 
отхвърли техническите 
проектостандарти единствено ако те 
не са съвместими със законодателството 
на Европейския съюз, 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 Европейския съюз 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

Обосновка

Комисията не следва да има правомощия да изменя техническите стандарти, 
предложени от Органа, за да се зачита независимостта на Органа и да се съблюдава 
неговата насоченост. Комисията следва единствено да има право да упражнява 
надзор над техническите проектостандарти, съгласно което да може да ги приема 
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или отхвърля въз основа на ясни и прозрачни принципи.

Изменение 195
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) 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 вложители, 
инвеститори и потребители 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. Проектите за технически 
стандарти трябва да бъдат приети от 
Комисията. Те ще бъдат обект на 
изменения, например ако техническите 
проектостандарти не са съвместими със 
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 осигури 
плавен и ускорен процес на приемане на 
тези стандарти, Комисията следва да 
бъде ограничена със срокове за 

(14) 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 вложители, 
инвеститори и потребители 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. Проектите за технически 
стандарти трябва да бъдат приети от 
Комисията. Те не следва да бъдат обект 
на изменения от страна на 
Комисията. Комисията следва да 
отхвърли техническите 
проектостандарти единствено ако те 
не са съвместими със законодателството 
на Европейския съюз, 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 Европейския съюз в 
областта на финансовите услуги. За да 
се осигури плавен и ускорен процес на 
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вземането на решенията по приемането 
им.

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

Or. en

Обосновка

Комисията не следва да има правомощия да изменя техническите стандарти, 
предложени от Органа, за да се зачита независимостта на Органа и да се съблюдава 
неговата насоченост. Комисията следва единствено да има право да упражнява 
надзор над техническите проектостандарти, съгласно което да може да ги приема 
или отхвърля въз основа на ясни и прозрачни принципи.

Изменение 196
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) 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. 
Разработването на 
проектостандартите от Органа дава 
сигурност, че те ще почерпят 
максимален експертен опит от 
националните надзорни органи.

заличава се

Or. en
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Изменение 197
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) 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. Разработването на 
проектостандартите от Органа дава 
сигурност, че те ще почерпят 
максимален експертен опит от 
националните надзорни органи.

(15) 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 Европейския съюз. 
Въпросите, засегнати от техническите 
стандарти, не следва да включват 
решения за водене на политика и 
тяхното съдържание следва да е 
прецизно ограничено от 
законодателството на Европейския 
съюз, прието на равнище 1. 
Техническите стандарти следва да са 
пропорционални и да вземат предвид 
разликите в размера и сложността 
на финансовите институции. Когато 
мерки от равнище 2 са предвидени или 
вече съществуват, такива 
технически стандарти следва да 
съблюдават тези мерки от равнище 2 
и единствено да определят условията 
за изпълнение на тези мерки. 
Разработването на проектостандартите 
от Органа дава сигурност, че те ще 
почерпят максимален експертен опит от 
националните надзорни органи.

Or. en

Обосновка

Важно е да не се поражда по-голяма правна несигурност при изготвянето на 
стандартите по член 7 чрез ограничаване на употребата на тези стандарти в 
рамките на най-уместното: технически области, без процесът да включва 
политически решения.
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Изменение 198
Othmar Karas

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) 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. Разработването на 
проектостандартите от Органа дава 
сигурност, че те ще почерпят 
максимален експертен опит от 
националните надзорни органи.

(15) 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. Макар и 
техническите стандарти, 
разработвани тук, да вземат предвид 
институции, които действат само 
на местно равнище и без европейско 
измерение, при всеки случай се оценява 
цялостното въздействие на 
техническите стандарти върху 
цялата промишленост. 
Разработването на проектостандартите 
от Органа дава сигурност, че те ще 
почерпят максимален експертен опит от 
националните надзорни органи.

Or. en

Обосновка

For the internal market of financial services, as well as the coherent and effective supervision 
of financial institutions with EU-dimension, the development of appropriate harmonized 
technical standards by the Authority is unbearable. At the same time it is necessary to 
acknowledge the key role local financial institutions play on local markets, in particular for 
SME and consumers. While technical standards should apply to all institutions, they must 
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take into account the special situation of local financial institutions adequately. The 
assessment of the impact of standards on the entire financial market shall be ensured.

Изменение 199
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) 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.

(16) В областите, които не са обхванати 
от регулаторните или надзорните 
стандарти, Органът следва да има 
правомощията да издава необвързващи 
указания и препоръки за прилагането на 
законодателството на ЕС, за да 
насърчава най-добрите практики. За 
да се подсигури прозрачност и за да се 
засили спазването на тези указания и 
препоръки от страна на националните 
надзорни органи и финансовите 
институции, националните органи 
следва да бъдат задължени да посочват 
своите съображения, когато не се 
съобразяват с тези указания и 
препоръки, а финансовите 
институции следва да бъдат 
задължени да съобщават, ако се 
съобразяват с тези указания и 
препоръки, когато докладват.

Or. en

Изменение 200
Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) В областите, които не са обхванати 
от техническите стандарти, Органът 
следва да има правомощията да издава 

(16) В областите, които не са обхванати 
от техническите стандарти, Органът 
следва да има правомощията да издава 
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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.

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. В области, които не са 
обхванати от техническите 
стандарти, Органът следва да 
разпространи най-добрите практики.

Or. en

Изменение 201
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Подсигуряването на правилното и 
пълно прилагане на законодателството 
на Общността е основна предпоставка 
за целостта, ефикасността и нормалното 
функциониране на финансовите пазари, 
стабилността на финансовата система, 
както и за равнопоставените условия на 
конкуренция между финансовите 
институции в Общността. Следователно 
е необходимо създаването на 
механизъм, чрез който Органът да се 
намесва в случаи на неправилно или 
недостатъчно прилагане на правото на
Общността. Този механизъм следва да 
се прилага в области, в които 
законодателството на Общността
определя ясни и безусловни 
задължения.

(17) Подсигуряването на правилното и 
пълно прилагане на законодателството 
на Европейския съюз е основна 
предпоставка за целостта, ефикасността 
и нормалното функциониране на 
финансовите пазари, стабилността на 
финансовата система, както и за 
равнопоставените условия на 
конкуренция между финансовите 
институции в Общността. Следователно 
е необходимо създаването на 
механизъм, чрез който Органът да се 
намесва в случаи на неприлагане или 
неправилно прилагане, което 
съставлява нарушение на правото на 
Европейския съюз. Този механизъм
следва да се прилага в области, в които 
законодателството на Европейския 
съюз определя ясни и безусловни 
задължения. Като цяло той не следва 
да се използва в случаи, засягащи 
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единствено неправилното 
транспониране на правото на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Уместно е употребата на механизма по член 9 да се ограничи до прилагането на 
стандарти, които съставляват нарушение на правото, а не единствено неправилното 
транспониране на правото на Европейския съюз. Това има за цел да сведе до минимум 
правната несигурност за пазарните участници, които се нуждаят от сигурно 
използване на процеса по член 9 за осигуряване на равнопоставеност в целия ЕС.

Изменение 202
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Подсигуряването на правилното и 
пълно прилагане на 
законодателството на Общността е 
основна предпоставка за целостта, 
ефикасността и нормалното 
функциониране на финансовите пазари, 
стабилността на финансовата система, 
както и за равнопоставените условия на 
конкуренция между финансовите 
институции в Общността.
Следователно е необходимо създаването 
на механизъм, чрез който Органът да се 
намесва в случаи на неправилно или 
недостатъчно прилагане на правото на 
Общността. Този механизъм следва да 
се прилага в области, в които 
законодателството на Общността
определя ясни и безусловни 
задължения. 

(17) Подсигуряването на правилното и 
пълно прилагане на европейското 
законодателство е основна 
предпоставка за целостта, 
прозрачността, ефикасността и 
нормалното функциониране на 
финансовите пазари, стабилността на 
финансовата система, както и за 
равнопоставените условия на 
конкуренция между финансовите 
институции в ЕС. Следователно е 
необходимо създаването на механизъм, 
чрез който Органът да се намесва в 
случаи на неправилно или недостатъчно 
прилагане на европейското 
законодателство. Този механизъм 
следва да се прилага в области, в които 
европейското законодателство 
определя ясни и безусловни 
задължения. 

Or. en
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Изменение 203
Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) 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.

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

Or. en

Изменение 204
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да бъдат преодолени крайните 
ситуации на системно бездействие 
от страна на съответните 
компетентни органи, Органът следва 
да бъде упълномощен, като последна 
мярка, да приема решения, насочени 
към отделни финансови институции.
Тези правомощия следва да бъдат 
ограничени до изключителни 
обстоятелства, при които 
компетентният орган не се 
съобразява с взетите по отношение 
на него решения и в които правото на 
Общността е пряко приложимо за 

заличава се
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финансовите институции по силата 
на действащи или бъдещи регламенти 
на ЕС.

Or. en

Обосновка

It is not appropriate for the ESAs to adopt directly binding decisions on individual institutions 
as this would introduce increased legal uncertainty to market operators who have to be 
absolutely clear about the legal rights of their national competent authority and the European 
authority. Given that the national competent authority is responsible for day to day 
supervision of financial institutions, it is legally preferable for the ESA to compel the national 
authority to amend market practices in breach of European Union law. It is appropriate to 
limit the use of the Article 9 mechanism to application of standards that constitute.

Изменение 205
Sari Essayah

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) 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 
компетентните национални надзорни 

заличава се
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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. 

Or. en

Изменение 206
Carl Haglund

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) 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 компетентните 
национални надзорни органи, Органът, 
като последна мярка, следва да 
разполага с правомощията да приема 
решения, които са насочени пряко към 
финансовите институции, в области, 

(21) 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. 
Съветът, консултирайки се с ЕССР и, 
когато е необходимо, с европейските 
надзорни органи, следва да има 
правомощието да определи наличието 
на извънредна ситуация. Когато 
извънредната ситуация засяга пазара 
като цяло, Органът трябва да има 
право да изисква от националните 
надзорни органи да предприемат 
конкретни мерки за преодоляването на 
възникнала извънредна ситуация. За да 
бъде подсигурен ефективен отговор на 
възникнала извънредна ситуация, в 
случай на бездействие от страна на 
компетентните национални надзорни 
органи, Органът, като последна мярка и 
въз основата на ясен мандат от 
Съвета, следва да разполага с 
правомощията да приема решения, 
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в които правото на Общността е 
пряко приложимо, чиято цел е 
смекчаване на последиците от кризата и 
възстановяване на доверието в пазарите. 

които са насочени пряко към 
финансовия пазар, чиято цел е 
смекчаване на последиците от кризата и 
възстановяване на доверието в пазарите. 

Or. en

Обосновка

Няма полза от предоставянето на правомощие на ЕБО да налага решения пряко върху 
национални компетентни органи и отделни банки. Когато извънредната ситуация 
засяга пазара в по-общ план, следва да е възможно ЕБО да разпорежда мерки, които 
са пряко приложими за националните органи. При всички положения, това следва да 
става въз основа на мандат от Съвета.

Изменение 207
Diogo Feio

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) 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 
компетентните национални надзорни 
органи, Органът, като последна 
мярка, следва да разполага с 
правомощията да приема решения, 

(21) 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 изисква от националните 
надзорни органи да предприемат 
конкретни мерки за преодоляването на 
възникнала извънредна ситуация. 
Отчитайки деликатността на 
въпроса и че определянето на
наличието на извънредна ситуация има 
оценъчен характер, това правомощие 
следва да бъде предоставено на Съвета, 
след подходящи консултации с 
Комисията, ЕССР и, когато е 
уместно, европейските надзорни 
органи.
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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 208
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) 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 
компетентните национални 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 

(21) 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 Общност. Органът 
следователно трябва да има право да 
изисква от националните надзорни 
органи да предприемат конкретни мерки 
за преодоляването на възникнала 
извънредна ситуация. Правомощието 
за определяне на наличието на 
извънредна ситуация следва да бъде 
предоставено на Съвета, след 
консултации с Комисията, ЕССР и, 
когато е необходимо, с европейските 
надзорни органи.
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пряко приложимо, чиято цел е 
смекчаване на последиците от 
кризата и възстановяване на 
доверието в пазарите.

Or. en

Обосновка

За предпочитане е правомощието за обявяване на извънредна ситуация да не 
принадлежи на Европейската комисия, отчитайки последиците за държавите-членки 
и ролята на ЕКСР по отношение на системния риск, като също така не е уместно 
ЕНО да приемат обвързващи решения за отделни институции.

Изменение 209
Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) 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 компетентните 
национални надзорни органи, Органът, 
като последна мярка, следва да 
разполага с правомощията да приема 
решения, които са насочени пряко към 
финансовите институции, в области, в 

(21) 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 изисква 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 
компетентните национални надзорни 
органи, Органът, като последна мярка, 
следва да разполага с правомощията да 
приема решения, които са насочени 
пряко към финансовите институции, в 



AM\808174BG.doc 41/90 PE439.457v01-00

BG

които правото на Общността е пряко 
приложимо, чиято цел е смекчаване на 
последиците от кризата и 
възстановяване на доверието в пазарите. 

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

Изменение 210
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) 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 компетентните 
национални 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. 

(21) 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 изисква от националните 
надзорни органи да предприемат 
конкретни мерки за преодоляването на 
възникнала извънредна ситуация. 
Европейският съвет за системен риск 
следва да определи кога е налице
извънредна ситуация; Европейската 
комисия или Съветът също могат да 
приемат решение, определящо 
наличието на такава ситуация или 
други оправдани обстоятелства, 
които изискват същата засилена 
институционална реакция. За да бъде 
подсигурен ефективен отговор на 
възникнала извънредна ситуация, в 
случай на бездействие от страна на 
компетентните национални 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 
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възстановяване на доверието в пазарите. 

Or. en

Изменение 211
Peter Skinner

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) 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 компетентните 
национални 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. 

(21) 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 
изисква от националните надзорни 
органи да предприемат конкретни мерки 
за преодоляването на възникнала 
извънредна ситуация. Европейският 
съвет за системен риск следва да 
определи кога е налице извънредна 
ситуация. Комисията обявява 
наличието на извънредна ситуация по 
препоръка на Европейския съвет за 
системен риск. За да бъде подсигурен 
ефективен отговор на възникнала 
извънредна ситуация, в случай на 
бездействие от страна на компетентните 
национални 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. 

Or. en

Обосновка

ЕССР е най-подходящият орган за обявяване на извънредна ситуация. Въпреки това, 
тъй като определянето дали съществува извънредна ситуация има оценъчен 
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характер, съгласно Договорите е необходимо Комисията да е правният субект, който 
взема окончателното решение.

Изменение 212
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) 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 компетентните 
национални 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. 

(21) 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 
изисква от националните надзорни 
органи да предприемат конкретни мерки 
за преодоляването на възникнала 
извънредна ситуация. Европейският 
съвет за системен риск следва да 
определи кога е налице извънредна 
ситуация. За да бъде подсигурен 
ефективен отговор на възникнала 
извънредна ситуация, в случай на
бездействие от страна на компетентните 
национални 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. 

Or. en

Обосновка

Създаването на единен пазар за финансови услуги в ЕС изисква координирани действия 
в отговор на възможни извънредни ситуации, тъй като кризата в една държава-
членка би могла бързо да се разпространи и в други държави-членки. Следователно е 
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необходимо на ЕССР да се предостави правомощието за определяне на наличието на 
извънредна ситуация.

ЕССР е в много добра позиция за набелязване на потенциални извънредни ситуации, 
тъй като той е технически орган, създаден да оценява и следи за потенциални заплахи 
за финансовата стабилност.

Изменение 213
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Предвид Декларацията относно 
укрепване на финансовата система 
от срещата на най-високо равнище на 
лидерите на държавите от Г-20, 
проведена в Лондон на 2 април 2009 г., 
призоваваща за „установяване на 
насоки за, и подпомагане на 
създаването, функционирането и 
участието в, колегиуми на надзорни 
органи, включително чрез 
постоянното набелязване на 
системно най-важните 
трансгранични фирми“.

Or. en

Изменение 214
Diogo Feio

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се подсигури ефикасен и 
ефективен надзор и балансирано 
отчитане на становищата на 
компетентните органи в различните 
държави-членки, Органът следва да 
може императивно да разрешава 

(22) За да се подсигури ефикасен и 
ефективен надзор и балансирано 
отчитане на становищата на 
компетентните органи в различните 
държави-членки, Органът следва да 
може императивно да разрешава 
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спорове между тези компетентни 
органи, включително в рамките на 
колегиуми на надзорните органи.
Следва да бъде предоставена 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 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.

спорове при трансгранични ситуации 
между тези компетентни 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 също 
да обхващат спорове по процедура или 
същността на действие или липса на 
такова от страна на компетентен 
орган на държава-членка. 

Or. en

Изменение 215
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се подсигури ефикасен и 
ефективен надзор и балансирано 
отчитане на становищата на 
компетентните органи в различните 
държави-членки, Органът следва да 
може императивно да разрешава 
спорове между тези компетентни 
органи, включително в рамките на 
колегиуми на надзорните органи.
Следва да бъде предоставена фаза на 
помиряване, по време на която 
компетентните органи могат да 

(22) За да се подсигури ефикасен и 
ефективен надзор и балансирано 
отчитане на становищата на 
компетентните органи в различните 
държави-членки, Органът следва да 
може императивно да разрешава 
спорове между тези компетентни 
органи, включително в рамките на 
колегиуми на надзорните органи. 
Следва да бъде предвидена фаза на 
помиряване, по време на която 
компетентните органи могат да 
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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.

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.

Or. en

Обосновка

Не е правилно европейските надзорни органи да приемат пряко правно задължителни 
решения, насочени към отделни финансови институции. При положение, че 
националните компетентни органи отговарят за ежедневния надзор на финансовите 
институции, за предпочитане от правна гледна точка е европейският надзорен орган 
да задължи националния орган да промени пазарните практики след решение в процес 
на посредничество съгласно член 11.

Изменение 216
Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се подсигури ефикасен и 
ефективен надзор и балансирано 
отчитане на становищата на 
компетентните органи в различните 
държави-членки, Органът следва да 
може императивно да разрешава 
спорове между тези компетентни 

(22) За да се подсигури ефикасен и 
ефективен надзор и балансирано 
отчитане на становищата на 
компетентните органи в различните 
държави-членки, Органът следва да 
може императивно да разрешава 
спорове между тези компетентни 
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органи, включително в рамките на 
колегиуми на надзорните органи. 
Следва да бъде предоставена 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 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. 

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 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. В случаите, когато съответното 
законодателство на ЕС дава право на 
преценка на държавите-членки, 
решенията на Органа не могат да 
заменят оперативната 
самостоятелност на националните 
надзорни органи в съответствие с 
законодателството на Съюза.

Or. en

Изменение 217
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се подсигури ефикасен и 
ефективен надзор и балансирано 
отчитане на становищата на 

(22) За да се подсигури ефикасен и 
ефективен надзор и балансирано 
отчитане на становищата на 
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компетентните органи в различните 
държави-членки, Органът следва да 
може императивно да разрешава 
спорове между тези компетентни 
органи, включително в рамките на 
колегиуми на надзорните органи. 
Следва да бъде предоставена 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 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. 

компетентните органи в различните 
държави-членки, Органът следва да 
може императивно да разрешава 
спорове между тези компетентни 
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 в тази 
връзка следва да са упоменати 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 Общността е пряко 
приложимо към тях. 

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение е резултат от изменението, предложено към член 11, 
параграф 1 във връзка с обхвата на „медиацията със задължителна сила“. Даденото 
предложение за регламент посочва единствено правомощията на ЕБО за 
предоставяне на „медиация със задължителна сила“, както и процедурата. При все 
това, обхватът на „медиацията със задължителна сила“ се посочва според 
конкретния случай в секторното законодателство.
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Изменение 218
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се подсигури ефикасен и 
ефективен надзор и балансирано 
отчитане на становищата на 
компетентните органи в различните 
държави-членки, Органът следва да 
може императивно да разрешава 
спорове между тези компетентни 
органи, включително в рамките на 
колегиуми на надзорните органи. 
Следва да бъде предоставена 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 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. 

(22) За да се подсигури ефикасен и 
ефективен надзор и балансирано 
отчитане на становищата на 
компетентните органи в различните 
държави-членки, Органът следва да 
може императивно да разрешава 
спорове между тези компетентни 
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 
европейското право в надзорни 
решения; спазването на приети 
задължителни решения не пречи на 
упражняването на допълнителна 
пруденциална преценка от страна на 
компетентния орган в съответствие 
с международните принципи за 
трансграничен надзор. 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 
европейското право е пряко 
приложимо към тях. 

Or. en
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Изменение 219
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се подсигури ефикасен и 
ефективен надзор и балансирано 
отчитане на становищата на 
компетентните органи в различните 
държави-членки, Органът следва да 
може императивно да разрешава 
спорове между тези компетентни 
органи, включително в рамките на 
колегиуми на надзорните органи. 
Следва да бъде предоставена 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 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. 

(22) За да се подсигури ефикасен и 
ефективен надзор и балансирано 
отчитане на становищата на 
компетентните органи в различните 
държави-членки, Органът следва да 
може императивно да разрешава 
спорове между тези компетентни 
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 Европейския съюз 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 Европейския съюз е пряко 
приложимо към тях. Това се прилага 
също при разногласие в рамките на 
колегиум на надзорен орган.

Or. en
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Обосновка

В случай на потенциално разногласие между национални надзорни органи, намесата на 
ЕБО е необходима с цел предоставяне на правна сигурност на финансовите 
институции.

Изменение 220
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Кризата разкри наличието на 
значителни недостатъци в 
съществуващите подходи към надзора 
на трансгранични финансови 
институции, по-специално на най-
големите и най-сложни институции, 
чиято несъстоятелност е в 
състояние да нанесе вреди на цялата 
система. Тези недостатъци 
произтичат както от различните 
области на дейност на финансовите 
институции, така и от надзорните 
органи. Първите функционират в 
пазар без граници, а последните 
проверяват ежедневно дали тяхната 
сфера на компетентност се 
ограничава от националните граници. 
За да се решат подобни разминавания 
е необходимо да се насърчава по-
силното сближаване в областта на 
надзора и интеграцията в рамките на 
Европейския съюз и на международно 
равнище.

Or. en
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Изменение 221
Markus Ferber

Предложение за регламент
Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Кризата разкри наличието на 
слабости в действащите регламенти 
за надзора на трансгранични 
финансови институции. 
Следователно са налице добри 
аргументи в полза на укрепването на 
рамката на ЕС за засилено 
сътрудничество и координация 
между компетентните национални 
надзорни органи във връзка с надзора 
на трансгранични институции. 

Or. de

Обосновка

Кризата разкри наличието на слабости в надзора на трансгранични финансови 
институции. Следователно е необходима европейска рамка за подобряване на 
координацията между националните надзорни органи.

Изменение 222
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 22б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) Както се посочва в доклада на 
Turner, публикуван през март 2009 г., 
„съществуващите правила за единния 
пазар могат да доведат до 
неприемливи рискове за вложителите 
и данъкоплатците“, а „настоящите 
разпоредби, които съчетават 
правото да се извършва дейност чрез 
клонове в друга държава-членка, 
принципа на упражняване на надзор 
от страната на произход и 
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гарантирането на депозитите на 
национално равнище, не 
представляват здрава основа за 
бъдещото регулиране и надзор на 
европейските трансгранични банки за 
операции на дребно“.

Or. en

Изменение 223
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 22в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22в) Както се посочва също в доклада 
на Turner, „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. 
Комбинацията от двете изглежда 
подходяща: степента, в която се 
изискват повече правомощия на 
национално равнище, ще зависи от 
това колко ефективни могат да са 
възможностите, които предлага 
опцията ‘повече Европа’“.

Or. en

Изменение 224
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 22г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22г) Европейското решение призовава 
за създаване на нова 
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институционална структура на 
Европейския съюз, независим орган със 
законови правомощия, който да 
определя стандартите и да 
осъществява наблюдение в областта 
на трансграничния надзор, и също 
така за укрепването на колегиумите 
на надзорни органи при надзора на 
трансгранични институции и 
съгласувано и засилено предоставяне 
на правомощия на надзорните органи 
както на национално равнище, така и 
на равнище ЕС.

Or. en

Изменение 225
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 22д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22д) Органът следва да има 
правомощията да разработва 
надзорни стандарти, за да насърчава 
еднаквото прилагане на Единния 
правилник. Органът следва също така 
да има ключова роля като секторен 
координатор и консултативен орган 
към Колегиумите на надзорните 
органи с оглед рационализирането на 
процеса на обмен на информация, 
насърчаването на сближаването и 
съгласуваността между колегиумите 
при прилагането на 
законодателството на ЕС. Органът 
следва да изпълнява ролята на водещ 
координатор при упражняването на 
надзор на банковите институции, 
извършващи дейност в Европейския 
съюз. Органът следва също да има 
законово обвързваща роля на 
медиатор за разрешаване на 
конфликти между компетентните 



AM\808174BG.doc 55/90 PE439.457v01-00

BG

надзорни органи.

Or. en

Изменение 226
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 22е (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22е) Колегиумите на надзорните 
органи следва да играят важна роля за
ефикасния, ефективния и 
последователен надзор на 
трансграничните финансови 
институции в ЕС. Едва ли има полза 
от това да се работи в посока 
сближаване на основните финансови 
разпоредби, ако надзорните практики 
останат фрагментарни. Както се 
посочва в доклада de Larosière , 
„нарушаването на конкуренцията и 
регулаторният арбитраж, основаващ 
се на различни 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 не толкова строг надзор. 
Системата за надзор трябва да се 
възприема като справедлива и 
балансирана.“

Or. en
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Изменение 227
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23в) Следва да се създаде Европейски 
фонд за финансова защита (наричан 
по-долу „Фонд“) за защита на 
вносителите и на институциите, 
срещащи затруднения, които могат 
да застрашат финансовата 
стабилност на европейския единен 
финансов пазар. Фондът следва да се 
финансира чрез вноски от 
трансгранични финансови 
институции, чрез дълг, емитиран от 
Фонда, или, в извънредни 
обстоятелства, чрез вноски от 
засегнатата държава-членка, в 
съответствие с предварително 
съгласувани критерии (преразгледан 
меморандум за разбирателство). 
Вноските във Фонда следва да 
заместят вноските в националните 
схеми за гарантиране на депозитите.

Or. en

Изменение 228
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Следва да се създаде Европейски 
фонд за гарантиране на депозитите 
за защита на вносителите. Вноските 
в този фонд следва постепенно да 
заместят вноските в националните 
схеми за гарантиране на депозитите.
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Or. en

Изменение 229
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Въпросът със споделянето на 
тежестта трябва да се разгледа с цел 
истинско постигане на нова 
европейска надзорна система. В тази 
връзка, в бъдеще ще бъде необходим 
Европейски фонд за разрешаване на 
проблемите на банките с цел 
запазване на стабилността на 
финансовия пазар в моменти на 
тежки пазарни сътресения. 
Настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да засилят своите 
усилия по въпроса.

Or. en

Обосновка

Трябва да се сключат споразумения за споделяне на тежестта с цел справяне с 
присъщите проблеми на трансграничните институции. Европейски фонд за 
разрешаване на проблемите на банките би могъл да се използва за укрепване на 
институциите в случаи на тежки пазарни сътресения. При все това, този фонд 
следва да е ясно отделен от всякакви фондове за гарантиране на депозитите с цел 
защита на спестяванията на инвеститорите.

Изменение 230
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) В доклад, който предстои да 
бъде представен възможно най-скоро 
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от Комисията на Европейския 
парламент и на Съвета, следва да се 
анализират мерките, необходими за 
нова рамка на ЕС за управление на 
кризи в банковия сектор. По-
специално, той следва да разгледа
възможността за създаване на 
Европейски фонд за финансова 
защита или хармонизирани 
национални фондове за защита на 
вносителите и на институциите, 
изпитващи затруднения, които 
могат да застрашат финансовата 
стабилност на европейския единен 
финансов пазар.

Or. en

Изменение 231
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) В доклад, който предстои да 
бъде представен от Комисията на 
Европейския парламент и на Съвета, 
следва да се анализира, от гледна 
точка на процикличността, 
интернализирането на разходите във 
финансовата система. Също така 
следва да се анализират всички 
свързани въпроси, като искове за 
прихващания и насрещни искове; 
динамични провизии; определянето на 
вноските в схемите; обхвата на 
продуктите и гарантираните 
вложители; ефективността на 
трансграничните схеми за 
гарантиране на депозити, както и 
връзката между схемите за 
гарантиране на депозити и 
алтернативните способи за 
възстановяване на средствата на 
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вложителите, например механизми 
за спешни изплащания и Европейски 
фонд за финансова защита. За целите 
на този доклад държавите-членки 
следва да събират съответните 
данни и да ги предават на Комисията 
при поискване.

Or. en

Изменение 232
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Осигурявайки достатъчното 
създаване и изграждане на 
национални схеми и фондове за 
гарантиране на депозити, Органът е 
отговорен за гарантирането на 
приноса на всички институции с 
европейско измерение за 
стабилността на единния финансов 
пазар.

Or. en

Обосновка

Националните схеми за депозити трябва да са достатъчно капитализирани с цел 
защита на клиентите и институциите също при трансгранични ангажименти.

Изменение 233
Sari Essayah

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Делегирането на задачи и 
отговорности може да бъде полезен 

(24) Делегирането на задачи и 
отговорности може да бъде полезен 
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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 
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 

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. Държава-членка може да 
ограничи правомощията на 
националния надзорен орган за 
делегиране на задачи. 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 
улеснява с подходящи средства 
споразуменията за делегиране между 
националните надзорни органи. Той 
следва да бъде информиран относно 
напредъка по очакваните споразумения 



AM\808174BG.doc 61/90 PE439.457v01-00

BG

всички заинтересовани страни 
навременна, прозрачна и лесно достъпна 
информация.

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 234
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) 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 

(24) 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, особено за тези 
финансови институции, които нямат 
европейско измерение. 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 
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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.

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. 
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 
разпространи най-добрите практики 
по отношение на делегирането и 
споразуменията за делегиране.

Or. it

Изменение 235
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 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Делегирането на задачи и 
отговорности може да бъде полезен 
инструмент за функционирането на 
мрежата от надзорни органи, с който да 

(24) Делегирането на задачи и 
отговорности може да бъде полезен 
инструмент за функционирането на 
мрежата от надзорни органи, с който да 
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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 
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 

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 
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 
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информация. навременна, прозрачна и лесно достъпна 
информация.

Or. en

Обосновка

Органът следва да делегира надзора на институции с европейско измерение към 
националните надзорни органи.

Изменение 236
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) 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 
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 
компетентните органи.

(27) 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 в рамките на 
ЕСФН. Специален акцент в работата на 
Органа следва да бъде осигуряването на 
редовен информационен обмен между 
компетентните органи.

Or. en
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Изменение 237
Peter Skinner

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да бъде запазена финансовата 
стабилност, е необходимо още на ранен 
етап да бъдат отчитани тенденциите, 
потенциалните рискове и слабости, 
проявяващи се на микропруденциално 
равнище, в трансграничен и 
междусекторен аспект. Органът следва 
да наблюдава и оценява такъв развой в 
сферата на своята компетенция и, 
когато е необходимо, да информира 
редовно или, ако се налага ad hoc,
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията, другите Европейски 
надзорни органи и Европейския съвет за 
системен риск. Органът следва също 
така да координира провеждането на 
стрес-тестове на ниво на Общността, за 
да бъде направена оценка на 
гъвкавостта на финансовите институции 
спрямо неблагоприятни пазарни 
развития, като подсигурява колкото се 
може по-последователна методология 
при извършването на такива тестове на 
национално равнище.

(28) За да бъде запазена финансовата 
стабилност, е необходимо още на ранен 
етап да бъдат отчитани тенденциите, 
потенциалните рискове и слабости, 
проявяващи се на микропруденциално 
равнище, в трансграничен и 
междусекторен аспект. Органът следва 
да наблюдава и оценява такъв развой в 
сферата на своята компетентност и, 
когато е необходимо, да информира 
редовно или, по целесъобразност, в 
специални случаи Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, другите 
Европейски надзорни органи и 
Европейския съвет за системен риск. 
Органът следва също така да инициира 
и координира провеждането на стрес-
тестове на ниво на Общността, за да 
бъде направена оценка на гъвкавостта 
на финансовите институции спрямо 
неблагоприятни пазарни развития, като 
подсигурява колкото се може по-
последователна методология при 
извършването на такива тестове на 
национално равнище. С цел 
информиране във връзка с 
изпълнението на своите задължения, 
Органът следва да извърши 
икономически анализ на пазарите и 
въздействието на потенциално 
пазарно развитие върху тях.

Or. en

Обосновка

Извършването на икономически анализи ще позволи на ЕНО да взема по-информирани 
решения относно въздействието от неговите действия върху по-широкия пазар, 
както и за въздействието на събитията на по-широкия пазар върху неговите 
действия. Това е в съответствие с най-добрите практики на равнище държави-
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членки.

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
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да бъде запазена финансовата 
стабилност, е необходимо още на ранен 
етап да бъдат отчитани тенденциите, 
потенциалните рискове и слабости, 
проявяващи се на микропруденциално 
равнище, в трансграничен и 
междусекторен аспект. Органът следва 
да наблюдава и оценява такъв развой в 
сферата на своята компетенция и, 
когато е необходимо, да информира 
редовно или, ако се налага ad hoc,
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията, другите Европейски 
надзорни органи и Европейския съвет за 
системен риск. Органът следва също 
така да координира провеждането на 
стрес-тестове на ниво на Общността, за 
да бъде направена оценка на 
гъвкавостта на финансовите институции 
спрямо неблагоприятни пазарни 
развития, като подсигурява колкото се 
може по-последователна методология 
при извършването на такива тестове на 
национално равнище.

(28) За да бъде запазена финансовата 
стабилност, е необходимо още на ранен 
етап да бъдат отчитани тенденциите, 
потенциалните рискове и слабости, 
проявяващи се на микропруденциално 
равнище, в трансграничен и 
междусекторен аспект. Органът следва 
да наблюдава и оценява такъв развой в 
сферата на своята компетентност и, 
когато е необходимо, да информира 
редовно или, по целесъобразност, в 
специални случаи Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, другите 
Европейски надзорни органи и 
Европейския съвет за системен риск. 
Органът следва също така да 
координира провеждането на стрес-
тестове на ниво на Общността, за да 
бъде направена оценка на гъвкавостта 
на финансовите институции спрямо 
неблагоприятни пазарни развития, като 
подсигурява колкото се може по-
последователна методология при 
извършването на такива тестове на 
национално равнище. С цел 
информиране във връзка с 
изпълнението на своите задължения 
Органът следва да извърши 
икономически анализ на пазарите и 
въздействието на възможното 
пазарно развитие върху тях.

Or. en
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Обосновка

С цел информиране относно изпълнението на своите задължения Органът следва да 
извърши икономически анализ, както е посочено в доклада на Skinner.

Изменение 239
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) 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.

(29) Предвид глобализацията на 
финансовите услуги и нарасналото 
значение на международните стандарти, 
Органът следва да представлява 
Европейския съюз в рамките на
диалога и сътрудничеството с надзорни 
органи извън Съюза. Националните 
компетентни органи могат да 
продължат да дават своя принос на 
такива форуми по въпроси с 
национален характер и въпроси, 
свързани с техните собствени 
функции и компетенции съгласно 
правото на ЕС.

Or. en

Изменение 240
Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) 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 

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

компетенции на държавите-членки и 
европейските институции в 
отношенията с органи извън Общността 
и на международни форуми.

Or. en

Изменение 241
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Органът следва да служи като 
независим съвещателен орган за 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията в рамките на своите 
компетенции. Той следва да може да 
предоставя своето становище при 
пруденциалната оценка на сливанията и 
придобиванията съгласно Директива 
2006/48/ЕО, изменена с 2007/44/ЕО.

(30) Органът следва да служи като 
независим съвещателен орган за 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията в рамките на своите 
компетенции. Той следва да може да 
предоставя своето становище при 
пруденциалната оценка на сливанията и 
придобиванията съгласно Директива 
2006/48/ЕО, изменена с 2007/44/ЕО, в 
случаите, в които тази директива 
изисква консултации между 
компетентни органи на две или 
повече държави-членки.

Or. en

Обосновка

По определение сливането е специфично за институциите и с чувствителен от 
пазарна и търговска гледна точка характер, и следва да остане предимно в 
прерогативите на националните и европейските органи в областта на защитата на 
конкуренцията. Възможността ЕНО да провеждат консултации във връзка със 
сливания следва да се ограничи до случаите, в които Директивата за капиталовите 
изисквания изисква консултации между компетентни органи.
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Изменение 242
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 30а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) По отношение на надзорните 
органи, представени в колегиума на 
надзорните органи, Органът ще 
определя и събира от компетентните 
органи, според целесъобразността, 
цялата необходима информация. 
Освен това, той в пълна степен ще 
отчита съществуващите 
споразумения между националните 
компетентни органи и надзорните 
органи на трети държави, като взема 
предвид основните групи за 
управление на кризи на 
международните колегиуми, които 
имат пълен достъп до информация. 
Органът следва да членува в групите 
за управление на кризи.

Or. en

Изменение 243
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да изпълнява ефективно своите 
задължения, Органът следва да има 
правото да изисква цялата необходима 
информация. За да се избегне дублиране 
при предоставянето на информация 
относно финансови институции, тази 
информация се предоставя принципно 
от националните надзорни органи, 
които са най-близо до финансовите 
пазари и институции. В същото време 

(31) За да изпълнява ефективно своите 
задължения, Органът следва да има 
правото да изисква цялата необходима 
информация. За да се избегне дублиране 
при предоставянето на информация 
относно финансови институции, тази 
информация се предоставя принципно 
от националните надзорни органи, 
които са най-близо до финансовите 
пазари и институции. В същото време 
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обаче Органът следва да има правото да 
изисква информация пряко от 
финансовите институции и от други 
участници, когато националният 
компетентен орган не предоставя или не 
може да предостави своевременно 
подобна информация. Органите на 
държавите членки следва да бъдат 
задължени да подпомагат Органа при 
удовлетворяването на такива преки 
запитвания.

обаче, като последна мярка при 
обективно проверими ситуации на 
пазарно сътресение, Органът следва да 
има правото да изисква информация 
пряко от финансовите институции и от 
други участници, когато националният 
компетентен орган не предоставя или не 
може да предостави своевременно 
подобна информация. Компетентната 
финансова институция следва да има 
правото да представи становище по 
основателността на прякото 
изискване на информация от Органа.

Or. en

Обосновка

Правомощието за изискване на информация от отделни институции следва да се 
използва от ЕНО само при ограничени извънредни ситуации с цел избягване на 
злоупотреби за сметка на изграждането на доверие между националните 
компетентни органи и ЕНО. Засегнатите финансови институции също следва да 
имат възможността да представят становище по основателността на 
съответното изискване за информация.

Изменение 244
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 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) 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 

(32) 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 и Европейският 
съвет за системен риск следва да 
обменят всякаква полезна информация. 
Данни, свързани с отделни предприятия, 
следва да бъдат предоставяни само при 
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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.

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 евентуални
последващи действия.

Or. en

Обосновка

По-добро обяснение на текста.

Изменение 245
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Съображение 33

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 
банковия сектор, която представлява в 
равномерно съотношение кредитните и 
инвестиционните институции 
(включително институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), техните 
служители, както и потребителите и 
други ползватели на банкови услуги, 
включително МСП. Групата на 
участниците в банковия сектор следва 
да работи активно като посредник с 
други потребителски групи в областта 
на финансовите услуги, създадени от 
Комисията или съгласно 
законодателството на Общността.

(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 
банковия сектор, която представлява 
кредитните и инвестиционните 
институции (включително 
институционални инвеститори и други 
финансови институции, които от своя 
страна също използват финансови 
услуги), техните служители, както и 
потребителите и други ползватели на 
банкови услуги, включително МСП. 
Групата на участниците в банковия 
сектор се състои поне от 15 
представители на потребителите и 
ползвателите, от 5 изтъкнати 
независими представители на 
академичните среди и от 10 
представители на сектора и неговите 
служители. Групата на участниците в 
банковия сектор следва да работи 
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активно като посредник с други 
потребителски групи в областта на 
финансовите услуги, създадени от 
Комисията или съгласно 
законодателството на Общността.

Or. en

Изменение 246
Peter Skinner

Предложение за регламент
Съображение 33

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 банковия сектор, която 
представлява в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции 
(включително институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), техните 
служители, както и потребителите и 
други ползватели на банкови услуги, 
включително МСП. Групата на 
участниците в банковия сектор следва 
да работи активно като посредник с 
други потребителски групи в областта 
на финансовите услуги, създадени от 
Комисията или съгласно 
законодателството на Общността.

(33) 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 проект на технически 
стандарти, ръководни принципи и 
препоръки, Органът следва да 
извърши оценка на въздействието с 
оглед гарантиране спазването на най-
добрите практики за високо качество. 
За предоставянето на ефективна 
външна помощ следва да бъде 
създадена Група на участниците в 
банковия сектор, която представлява в 
подходящо съотношение кредитните и 
инвестиционните институции 
(включително институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), 
профсъюзите, академичните среди, 
както и потребителите и други 
ползватели на банкови услуги, 
включително МСП. Групата на 
участниците в банковия сектор следва 
да работи активно като посредник с 
други потребителски групи в областта 
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на финансовите услуги, създадени от 
Комисията или съгласно 
законодателството на ЕС.

Or. en

Обосновка

Представителството на различните участници следва да отговаря на задачите, пред 
които са изправени, вместо да е равномерно.

Изменение 247
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

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 
банковия сектор, която представлява в 
равномерно съотношение кредитните и 
инвестиционните институции 
(включително институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), техните 
служители, както и потребителите и 
други ползватели на банкови услуги, 
включително МСП. Групата на 
участниците в банковия сектор следва 
да работи активно като посредник с 
други потребителски групи в областта 
на финансовите услуги, създадени от 
Комисията или съгласно 
законодателството на Общността.

(33) 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 да приеме 
проекти на технически стандарти, 
указания и препоръки, Органът следва 
да извърши оценка на въздействието. 
За подобряване на ефективността следва 
да бъде създадена Група на участниците 
в банковия сектор, която представлява в
равномерно съотношение кредитните и 
инвестиционните институции 
(включително институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), 
профсъюзите, академичните среди, 
както и потребителите и други 
ползватели на банкови услуги, 
включително МСП. Групата на 
участниците в банковия сектор следва 
да работи активно като посредник с 
други потребителски групи в областта 
на финансовите услуги, създадени от 
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Комисията или съгласно 
законодателството на ЕС.

Or. en

Обосновка

Органът следва да извърши оценка на въздействието преди приемането на проект на 
технически стандарти, както е посочено в доклада на Skinner. 

Изменение 248
Thijs Berman

Предложение за регламент
Съображение 33

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 
банковия сектор, която представлява в 
равномерно съотношение кредитните и 
инвестиционните институции 
(включително институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), техните 
служители, както и потребителите
и други ползватели на банкови услуги, 
включително МСП. Групата на 
участниците в банковия сектор следва 
да работи активно като посредник с 
други потребителски групи в областта 
на финансовите услуги, създадени от 
Комисията или съгласно 
законодателството на Общността.

(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 
банковия сектор, която представлява в
равномерно съотношение кредитните и 
инвестиционните институции 
(включително институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), 
профсъюзите, академичните среди, 
потребителските организации и 
други ползватели на банкови услуги, 
включително МСП. Групата на 
участниците в банковия сектор следва 
да работи активно като посредник с 
други потребителски групи в областта 
на финансовите услуги, създадени от 
Комисията или съгласно 
законодателството на Общността.

Or. en
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Обосновка

Профсъюзите и потребителските организации са организирани представители на 
служители и потребители. Благодарение на своите задълбочени познания за 
междусекторните дейности, те са в най-добра позиция да защитават интересите на 
служители и потребители в Групата на участниците.

Изменение 249
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Съображение 33

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 
банковия сектор, която представлява в 
равномерно съотношение кредитните и 
инвестиционните институции 
(включително институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), техните 
служители, както и потребителите и 
други ползватели на банкови услуги, 
включително МСП. Групата на 
участниците в банковия сектор следва 
да работи активно като посредник с 
други потребителски групи в областта 
на финансовите услуги, създадени от 
Комисията или съгласно 
законодателството на Общността.

(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 
банковия сектор, която представлява в 
равномерно съотношение кредитните и 
инвестиционните институции 
(включително институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), 
кооперативните банки, техните 
служители, както и потребителите и 
други ползватели на банкови услуги, 
включително МСП. Групата на 
участниците в банковия сектор следва 
да работи активно като посредник с 
други потребителски групи в областта 
на финансовите услуги, създадени от 
Комисията или съгласно 
законодателството на Общността.

Or. en
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Изменение 250
Othmar Karas

Предложение за регламент
Съображение 33

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 
банковия сектор, която представлява в 
равномерно съотношение кредитните и 
инвестиционните институции 
(включително институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), техните 
служители, както и потребителите и 
други ползватели на банкови услуги, 
включително МСП. Групата на
участниците в банковия сектор следва 
да работи активно като посредник с 
други потребителски групи в областта 
на финансовите услуги, създадени от 
Комисията или съгласно 
законодателството на Общността.

(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 
банковия сектор, която представлява в 
пропорционално съотношение 
кредитните и инвестиционните 
институции от различни държави-
членки, размери и банкови сектори 
(включително институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), техните 
служители, както и потребителите и 
други ползватели на банкови услуги, 
включително МСП. Групата на 
участниците в банковия сектор следва 
да работи активно като посредник с 
други потребителски групи в областта 
на финансовите услуги, създадени от 
Комисията или съгласно 
законодателството на Общността.

Or. en

Обосновка

Групата на участниците в банковия сектор се състои предимно от представители на 
бранша. Тази група следва да е разнообразна и да се състои от представители на 
местни и трансгранични институции, както и различни бизнес модели.
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Изменение 251
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Съображение 33

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 
банковия сектор, която представлява в 
равномерно съотношение кредитните и 
инвестиционните институции 
(включително институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), техните 
служители, както и потребителите и 
други ползватели на банкови услуги, 
включително МСП. Групата на 
участниците в банковия сектор следва 
да работи активно като посредник с 
други потребителски групи в областта 
на финансовите услуги, създадени от 
Комисията или съгласно 
законодателството на Общността.

(33) Органът позволява на 
заинтересованите страни да бъдат 
консултирани относно всяка дейност, 
която се извършва от Органа, и им 
предоставя достатъчна възможност да 
коментират предлаганите мерки. За 
подобряване на ефективността следва да 
бъде създадена Група на участниците в 
банковия сектор, която представлява в 
равномерно съотношение кредитните и 
инвестиционните институции 
(включително институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), техните 
служители, както и потребителите и 
други ползватели на банкови услуги, 
включително МСП. Групата на 
участниците в банковия сектор следва 
да работи активно като посредник с 
други потребителски групи в областта 
на финансовите услуги, създадени от 
Комисията или съгласно 
законодателството на Общността.

Or. en

Обосновка

Групата на участниците следва да има възможността да бъде консултирана и да 
коментира по отношение на всяка дейност на Органа, която бъде сметната за 
уместна. Отделните участници в групата следва да решават за себе си дали желаят 
да бъдат консултирани или не.
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Изменение 252
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 33а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33а) Организациите с нестопанска 
цел, за разлика от добре 
финансираните и добре свързаните 
представители на сектора, са 
маргинализирани в разискването 
относно бъдещето на финансовите 
услуги и в съответния процес на 
вземане на решения. Това 
неблагоприятно положение трябва да 
бъде компенсирано с подходящо 
финансиране на техните 
представители в Групата на 
участниците в банковия сектор.

Or. en

Изменение 253
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) 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 
проблеми. Мерките, предприети от 
Органа в спешни случаи или при 
уреждане на разногласия, които влияят
върху стабилността на финансовата 
институция, следва да не накърняват 
фискалните отговорности на държавите-

(34) 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 
проблеми. Мерките, предприети от 
Органа в извънредни случаи, които 
влияят върху стабилността на 
финансовата институция, следва да не 
накърняват фискалните отговорности на 
държавите-членки. Следва да бъде 
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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.

създаден механизъм, чрез който 
държавите-членки да могат да се 
позовават на тази предпазна мярка.

Or. en

Обосновка

Резултат от внесените изменения на член 23 за ограничаване на предпазната клауза.

Изменение 254
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) 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 
проблеми. Мерките, предприети от 
Органа в спешни случаи 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 

(34) 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 
проблеми. Те действат в тясна 
координация в рамките и съгласно 
принципите на ИПС. Мерките, 
предприети от Органа в извънредни
случаи 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 
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държавата-членка в тази връзка. Съветът да има своята роля в тази 
насока, като се имат предвид по-
специално отговорностите на 
държавата-членка в тази връзка.

Or. en

Изменение 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Съображение 34а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34а) В рамките на три години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията следва да 
установи, въз основа на натрупания 
опит, ясни и стабилни насоки на 
равнище ЕС за това кога предпазната 
клауза може и кога не може да бъде 
задействана от държавите-членки. 
Използването на предпазната клауза 
следва да се преценява спрямо тези 
насоки.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не съдържа насоки за това кога едно решение би 
нарушило националните фискални отговорности. Правната сигурност, залегнала в 
основата на понятието „фискална отговорност“, трябва да бъде предоставена за 
гарантиране на равнопоставеност на националните органи и участниците на 
финансовия пазар в целия ЕС. Трябва да бъдат съвместно определени и съгласувани 
ясни насоки за това кога може да бъде констатирано нарушение на фискалната 
отговорност.
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Изменение 256
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Съображение 34а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34а) В рамките на три години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията следва да 
установи, въз основа на натрупания 
опит, ясни и стабилни насоки на 
равнище ЕС за това кога предпазната 
клауза може и кога не може да бъде 
задействана от държавите-членки. 
Използването на предпазната клауза 
следва да се преценява спрямо тези 
насоки.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не съдържа насоки за това кога едно решение би 
нарушило националните фискални отговорности. Правната сигурност, залегнала в 
основата на понятието „фискална отговорност“, трябва да бъде предоставена за 
гарантиране на равнопоставеност на националните органи и участниците на 
финансовия пазар в целия ЕС. Трябва да бъдат съвместно определени и съгласувани 
ясни насоки за това кога може да бъде констатирано нарушение на фискалната 
отговорност. 

В бъдеще, в своята обосновка и оценка на въздействието държавите-членки трябва 
да покажат, че техният случай попада в приложното поле на насоките.



PE439.457v01-00 82/90 AM\808174BG.doc

BG

Изменение 257
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 34а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) Без да се засягат конкретните 
отговорности на държавите-членки в 
кризисни ситуации, ако държава-
членка реши да се позовава на 
предпазна мярка, Европейският 
парламент следва да бъде информиран 
едновременно с Органа, Съвета и 
Комисията. Освен това, държавата-
членка следва да представи 
причините за позоваване на 
предпазната мярка. Органът следва, в 
сътрудничество с Комисията, да 
определи следващите стъпки, които 
трябва да бъдат предприети.

Or. en

Обосновка

По-добро обяснение на текста.

Изменение 258
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 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) 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 

(38) Органът следва да бъде 
представляван от председател, 
ангажиран на пълно работно време, 
който е избран от Европейския 
парламент след открит конкурс, 
администриран от Комисията, и 
изготвянето от нейна страна на 
списък с подбрани кандидати. 
Управлението на органа следва да бъде 
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съвет без право на глас. 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

За подчертаване на значимостта на Парламента в подбора на председателя на 
Органа.

Изменение 259
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) 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.

(38) Органът следва да бъде 
представляван от председател, 
ангажиран на пълно работно време, 
който е избран от Европейския 
парламент след открит конкурс, 
администриран от Комисията, и 
изготвянето от нейна страна на 
списък с подбрани кандидати. 
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

Изменение 260
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Органът следва да бъде 
представляван от Председател, 

(38) Органът следва да бъде 
представляван от председател,
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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.

ангажиран на пълно работно време, 
който е назначен от Европейския 
парламент след открита процедура за 
подбор, ръководена 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

Изменение 261
Peter Skinner

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) 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.

(38) Органът следва да бъде 
представляван от председател, 
ангажиран на пълно работно време, 
който е избран от Европейския 
парламент от списък с 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 възлагането на подбора на най-квалифицираното лице, 
което да изпълнява длъжността председател, на органите с най-обширни експертни 
познания в областта на надзора на национално равнище – а именно националните 
надзорни органи. Това също премахва евентуалното политизиране, което би могло да 
възникне, ако списъкът с подбрани кандидати се изготвя от една от европейските 
институции.
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Изменение 262
Peter Skinner

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да бъде подсигурена 
междусекторна последователност в 
действията на Европейските надзорни 
органи, тези органи следва тясно да 
координират действията си в 
Съвместния комитет на
Европейските надзорни органи. 
Съвместният комитет на Европейските 
надзорни органи следва да поеме 
всички функции на Съвместния 
комитет за финансовите 
конгломерати. Когато е уместно, 
актовете, които попадат в 
компетенциите на Европейския орган за
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване или на 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари, следва да бъдат приемани 
успоредно с приемането им в 
съответните Европейски надзорни 
органи.

(39) За да бъде подсигурена 
междусекторна последователност в 
действията на Европейските надзорни 
органи, тези органи следва тясно да 
координират действията си чрез 
Европейските надзорни органи 
(Съвместен консултативен комитет)
(„Съвместният консултативен 
комитет“) и да постигат общи 
позиции, когато това е целесъобразно. 
Съвместният консултативен комитет 
следва да координира функциите на 
трите Европейски надзорни органа 
във връзка с финансовите конгломерати. 
Когато е уместно, актовете, които 
попадат в компетенциите на 
Европейския надзорен орган 
(застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване) или на 
Европейския надзорен орган (ценни 
книжа и пазари), следва да бъдат 
приемани успоредно с приемането им в 
съответните Европейски надзорни 
органи. Председателството на 
Съвместния консултативен комитет 
се поема на годишен ротационен 
принцип от председателите на 
трите Европейски надзорни органа. 
Председателят на Съвместния 
консултативен комитет следва да 
бъде заместник-председател на 
Европейския съвет за системен риск. 
Съвместният консултативен 
комитет има постоянен 
секретариат, чийто служители се 
командироват от трите Европейски 
надзорни органа, с цел да се позволи 
неофициален обмен на информация и 
разработване на общ културен подход 
между трите Европейски надзорни 
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органа.

Or. en

Обосновка

Важно е ролята на съвместния комитет, предвидена в предложенията на 
Комисията, да се определи правилно и да се разшири. СК следва да улесни обмена на 
информация между ЕНО и да осигури възможност за споделено трупане на опит 
между ЕНО. Той също следва да има секретариат на пълно работно време, който да 
подпомага дейността му, която може да включва надзор на финансови конгломерати, 
и да предоставя микроикономическо отражение на макроикономическия фокус на 
персонала на ЕЦБ в рамките на секретариата на ЕКСР.

Изменение 263
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 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да бъде подсигурена 
междусекторна последователност в 
действията на Европейските надзорни 
органи, тези органи следва тясно да 
координират действията си в 
Съвместния комитет на
Европейските надзорни органи. 
Съвместният комитет на Европейските 
надзорни органи следва да поеме 
всички функции на Съвместния 
комитет за финансовите 
конгломерати. Когато е уместно, 
актовете, които попадат в 
компетенциите на Европейския орган за
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване или на 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари, следва да бъдат приемани 
успоредно с приемането им в 
съответните Европейски надзорни 
органи.

(39) За да бъде подсигурена 
междусекторна последователност в 
действията на Европейските надзорни 
органи, тези органи следва тясно да 
координират действията си чрез 
Европейските надзорни органи 
(Съвместен комитет)
(„Съвместният комитет“) и да 
постигат общи позиции, когато това е 
целесъобразно. Съвместният комитет 
следва да координира функциите на 
трите Европейски надзорни органа 
във връзка с финансовите конгломерати. 
Когато е уместно, актовете, които 
попадат в компетенциите на 
Европейския надзорен орган 
(Европейски орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване)
или на Европейския надзорен орган 
(ценни книжа и пазари), следва да бъдат 
приемани успоредно с приемането им в 
съответните Европейски надзорни 
органи. Председателството на 
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Съвместния комитет се поема на 
годишен ротационен принцип от 
председателите на трите Европейски 
надзорни органа. Председателят на 
Съвместния комитет следва да бъде 
заместник-председател на 
Европейския съвет за системен риск. 
Съвместният комитет ще има 
постоянен секретариат, чийто
служители се командироват от 
трите Европейски надзорни органа, с 
цел да се позволи неофициален обмен 
на информация и разработване на 
общ културен подход между трите 
Европейски надзорни органа. 

Or. en

Обосновка

За засилване на ролята на Съвместния комитет в координирането на органите, 
както е посочено в доклада на Skinner.

Изменение 264
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 и от общия бюджет на 
Европейския съюз. Бюджетната 
процедура на Общността следва да се 
прилага дотолкова, доколкото се засяга 
участието на Общността. Одитът на 
сметките следва да се извършва от 
Сметната палата.

(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 и от общия бюджет на 
Европейския съюз чрез отделна 
бюджетна позиция в него. Бюджетната 
процедура на Европейския съюз следва 
да се прилага дотолкова, доколкото се 
засяга участието на Европейския съюз. 
Одитът на сметките следва да се 
извършва от Сметната палата.

Or. en
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Обосновка

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 

Изменение 265
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 и от общия бюджет на 
Европейския съюз. Бюджетната 
процедура на Общността следва да се 
прилага дотолкова, доколкото се засяга 
участието на Общността. Одитът на 
сметките следва да се извършва от 
Сметната палата.

(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 и от евентуални преки такси, 
заплащани от финансови 
институции. Бюджетната процедура 
на Общността следва да се прилага 
дотолкова, доколкото се засяга 
участието на Общността. Одитът на 
сметките следва да се извършва от 
Сметната палата.

Or. en

Изменение 266
Carl Haglund

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) От изключително важно значение е 
защитата на търговската тайна, както 
и на други видове поверителна 

(44) От изключително важно значение е 
защитата на информацията с 
чувствителен от търговска гледна 
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информация. Освен това трябва да 
бъде опазена и поверителността на 
информацията, обменяна в мрежата.

точка характер, както и на други 
видове поверителна информация. 
Поверителността на информацията, 
предоставяна на Органа и обменяна в 
мрежата, следва да бъде предмет на 
строги и ефективни правила за 
поверителност.

Or. en

Изменение 267
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) От изключително важно значение е 
защитата на търговската тайна, както и 
на други видове поверителна 
информация. Освен това трябва да 
бъде опазена и поверителността на 
информацията, обменяна в мрежата.

(44) От изключително важно значение е 
защитата на търговската тайна, както и 
на други видове поверителна 
информация. Поверителността на 
информацията, предоставяна на 
Органа и обменяна в мрежата, следва да 
бъде предмет на строги и ефективни 
правила за поверителност.

Or. en

Обосновка

Считайки чувствителния от пазарна гледна точка характер на специфичните 
фирмени данни, от съществено значение е ЕНО да са задължени да установят 
сигурни механизми за тяхното събиране, съхранение и предаване. Очевидно 
съществува необходимост от подобряване на обмена на информация с цел повишаване 
на разбирането на системния риск. Важно е обаче да не се подценяват нагласите на 
пазара вследствие на евентуалното разкриване на чувствителни и поверителни данни, 
които биха могли да нарушат правилното функциониране на финансовите пазари.
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Изменение 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) От изключително важно значение е 
защитата на търговската тайна, както и 
на други видове поверителна 
информация. Освен това трябва да 
бъде опазена и поверителността на 
информацията, обменяна в мрежата.

(44) От изключително важно значение е 
защитата на търговската тайна, както и 
на други видове поверителна 
информация. Поверителността на 
информацията, предоставяна на 
Органа и обменяна в мрежата, следва да 
бъде предмет на строги и ефективни 
правила за поверителност.

Or. en

Обосновка

Органът трябва да бъде задължен да съблюдава ясни правила за защита на 
поверителността при събиране, съхраняване и предаване на специфична фирмена 
информация.


