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Изменение 89
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В Съобщението „Европейски 
финансов надзор“ от 27 март 2009 г. 
Комисията представи редица реформи 
на действащите разпоредби, целящи 
запазване на финансовата стабилност на 
ниво на ЕС, към които конкретно спада 
създаването на Европейски съвет за 
системен риск (ЕССР), отговорен за 
извършването на пруденциален надзор 
на макроравнище. Съветът, на 
заседанието си от 9 юни 2009 г., както и 
Европейският съвет, на заседанието си 
от 18 и 19 юни, подкрепиха 
становището на Комисията и 
приветстваха намерението на 
Комисията да представи законодателни 
предложения, за да може до края на 
2010 г. новата рамка да бъде въведена. В 
съответствие със становището на 
Комисията Съветът заключи inter alia, че 
„ЕЦБ следва да предоставя аналитична, 
статистическа, административна и 
логистична помощ на Европейския 
комитет за системен риск, като използва 
технически съвети от националните 
централни банки и надзорни органи“.

(5) В Съобщението „Европейски 
финансов надзор“ от 27 март 2009 г. 
Комисията представи редица реформи 
на действащите разпоредби, целящи 
запазване на финансовата стабилност на 
ниво на ЕС, към които конкретно спада 
създаването на Европейски съвет за 
системен риск (ЕССР), отговорен за 
извършването на пруденциален надзор 
на макроравнище. Съветът, на 
заседанието си от 9 юни 2009 г., както и 
Европейският съвет, на заседанието си 
от 18 и 19 юни, подкрепиха 
становището на Комисията и 
приветстваха намерението на 
Комисията да представи законодателни 
предложения, за да може до края на 
2010 г. новата рамка да бъде въведена. В 
съответствие със становището на 
Комисията Съветът заключи inter alia, че 
„ЕЦБ следва да предоставя аналитична, 
статистическа, административна и 
логистична помощ на Европейския
комитет за системен риск, като използва 
технически съвети от националните 
централни банки и надзорни органи“. 
Подкрепата, предоставяна на ЕССР 
от ЕЦБ, както и задачите, 
възложени на ЕССР, следва да не 
засягат принципа на независимост на 
ЕЦБ при изпълнение на нейните 
задачи, съгласно Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en
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Изменение 90
Thomas Mann

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Задачата на ЕССР следва да бъде 
да наблюдава и оценява системния 
риск в нормални условия с цел 
намаляване на изложеността на 
системата на риск от провал на 
системните компоненти и 
увеличаване на устойчивостта на 
финансовата система на шокове. В 
тази връзка ЕССР следва да повишава 
финансовата стабилност и да 
намалява отрицателните 
въздействия върху растежа и 
заетостта в реалната икономика. За 
да изпълни мисията си, ЕССР следва 
да анализира цялата релевантна 
информация, по-специално 
съответното законодателство с 
възможно въздействие върху 
финансовата стабилност като 
разпоредби в областта на 
счетоводството, обявяването в 
несъстоятелност и оздравяването.

Or. en

Изменение 91
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Когато е целесъобразно, ЕССР 
следва да издава предупреждения и 
препоръки от общ характер, насочени 
към Общността като цяло, към отделна 
държава-членка или към групи от 
държави-членки, като за 
предприемането на съответните 

(8) Когато е целесъобразно, ЕССР 
следва да издава и прави публично 
достояние предупреждения и 
препоръки от общ характер, насочени 
към Общността като цяло, към отделна 
държава-членка или към групи от 
държави-членки, като за 
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политически действия ще бъде 
определен конкретен срок.

предприемането на съответните 
политически действия ще бъде 
определен конкретен срок.

Or. enИзменение 92
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Когато е целесъобразно, ЕССР 
следва да издава предупреждения и 
препоръки от общ характер, насочени 
към Общността като цяло, към отделна 
държава-членка или към групи от 
държави-членки, като за 
предприемането на съответните 
политически действия ще бъде 
определен конкретен срок.

(8) Когато е целесъобразно, ЕССР 
следва да издава предупреждения и 
препоръки от общ характер, насочени 
към Общността като цяло, към отделна 
държава-членка или към групи от 
държави-членки, като за 
предприемането на съответните 
политически действия ще бъде 
определен конкретен срок. Когато 
подобни предупреждения или 
препоръки са отправени към отделна 
държава-членка или към група от 
държави-членки, ЕССР следва също 
така да предложи подходящи 
подкрепящи мерки, които биха могли 
например, да се предоставят от 
Европейската система на 
централните банки. 

Or. en

Обосновка

The creation of the EU single market of financial services imposes coordinated action to face 
potential emergency situations, since the crisis in one Member State could rapidly spread 
across the borders. The ESRB has appropriate tools and a privileged point of view to identify 
emergency situations at early stage; therefore there is a value in conferring to the ESRB the 
power to declare the existence of an emergency situation. Such provision should be coupled 
with an amendment to the ESAs Regulations in order to enabling the relevant ESA to make 
decisions directly applicable to competent national authorities in order to steer a coordinated 
intervention.
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Изменение 93Gianni Pittella

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Когато е целесъобразно, ЕССР 
следва да издава предупреждения и 
препоръки от общ характер, насочени 
към Общността като цяло, към отделна 
държава-членка или към групи от 
държави-членки, като за 
предприемането на съответните 
политически действия ще бъде 
определен конкретен срок. 

(8) Когато е целесъобразно, ЕССР 
следва да издава предупреждения и 
препоръки от общ характер, насочени 
към Общността като цяло, към отделна 
държава-членка или към групи от 
държави-членки, като за 
предприемането на съответните 
политически действия ще бъде 
определен конкретен срок. При 
необходимост, ЕССР следва да обяви 
съществуването на извънредно 
положение и да предизвика намесата 
на Европейските надзорни органи.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение е следствие от изменението, предложено за член 3 и член 
16, засягащо основните задачи на ЕССР. Има вероятност препоръките и 
предупрежденията на ЕССР да оказват значително въздействие върху финансовите 
пазари и икономиките на държавите-членки.  Целта на предложеното изменение е да 
се засили способността на ЕССР да стабилизира икономическата ситуация в самото 
начало на кризата. ЕССР следва също така да е способен да предложи подходящи 
инструменти за оказване на подкрепа, които ще бъдат обявени заедно с препоръките 
и предупрежденията. 

Изменение 94
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Когато е целесъобразно, ЕССР 
следва да издава предупреждения и 
препоръки от общ характер, насочени 
към Общността като цяло, към отделна 
държава-членка или към групи от 
държави-членки, като за 

(8) Когато е целесъобразно, ЕССР 
следва да издава предупреждения и 
препоръки от общ характер, насочени 
към Общността като цяло, към отделна 
държава-членка или към групи от 
държави-членки, като за 
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предприемането на съответните 
политически действия ще бъде 
определен конкретен срок. 

предприемането на съответните 
политически действия ще бъде 
определен конкретен срок. При 
необходимост, ЕССР следва да обяви 
съществуването на извънредно 
положение и да предизвика намесата 
на Европейските надзорни органи.

Or. en

Обосновка

Създаването на единния пазар на ЕС на финансови услуги налага координирано 
действие за справяне с потенциални извънредни ситуации, тъй като кризата в една 
държава-членка може бързо да се разпространи през границите. ЕССР разполага с 
подходящи средства и привилегирована гледна точка, за да идентифицира 
извънредните ситуации на ранен етап; следователно има полза да се възложи на 
ЕССР правомощието да обявява съществуването на извънредно положение. 

Изменение 95
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Когато е целесъобразно, ЕССР 
следва да издава предупреждения и 
препоръки от общ характер, насочени 
към Общността като цяло, към отделна 
държава-членка или към групи от 
държави-членки, като за 
предприемането на съответните 
политически действия ще бъде 
определен конкретен срок. 

(8) Когато е целесъобразно, ЕССР 
следва да издава предупреждения и 
препоръки от общ характер, насочени 
към Общността като цяло, към отделна 
държава-членка или към групи от 
държави-членки, като за 
предприемането на съответните 
политически действия ще бъде 
определен конкретен срок. При 
необходимост, ЕССР следва да обяви 
съществуването на извънредно 
положение и да предизвика намесата 
на Европейските надзорни органи.

Or. en

Обосновка

Създаването на единния пазар на ЕС на финансови услуги налага координирано 



PE439.845v01-00 8/93 AM\808496BG.doc

BG

действие за справяне с потенциални извънредни ситуации, тъй като кризата в една 
държава-членка може бързо да се разпространи през границите. ЕССР разполага с 
подходящи средства и привилегирована гледна точка, за да идентифицира 
извънредните ситуации на ранен етап. следователно има полза да се възложи на 
ЕССР правомощието да обявява съществуването на извънредно положение. 

Изменение 96
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Когато ЕССР установи 
наличието на риск, който би могъл 
сериозно да застраши доброто 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансова 
система в ЕС или на част от нея, той 
следва да може да издаде 
предупреждение, като обяви 
наличието на извънредно положение. 
В такъв случай ЕССР следва в кратки 
срокове да осведоми за 
предупреждението си Европейския 
парламент, Съвета, Комисията, 
националните надзорни органи и 
Европейския надзорен орган. В случай 
на извънредно положение ЕССР 
следва да издаде спешно 
предупреждение.

Or. en

Обосновка

Компетентните национални органи също следва да бъдат информирани пряко за 
всяко предупреждение.
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Изменение 97
Thomas Mann

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Когато ЕССР установи 
наличието на риск, който би могъл 
сериозно да застраши доброто 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансова 
система в ЕС или на част от нея, той 
следва да може да издаде 
предупреждение, като обяви 
наличието на извънредно положение. 
В такъв случай ЕССР следва в кратки 
срокове да осведоми за 
предупреждението си Европейския 
парламент, Съвета, Комисията, 
националните надзорни органи и 
Европейския надзорен орган. В случай 
на извънредно положение ЕССР 
следва да издаде спешно 
предупреждение.

Or. en

Изменение 98
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се увеличи тяхната тежест и 
легитимност, такива предупреждения и 
препоръки следва да бъдат предавани 
чрез Съвета и при целесъобразност чрез 
Европейския банков орган, създаден по 
силата на Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета, 
Европейския орган за ценни книжа и 

(9) За да се увеличи тяхната тежест и 
легитимност, такива предупреждения и 
препоръки следва да бъдат предавани 
чрез Европейския парламент, Съвета и 
при целесъобразност чрез Европейския 
надзорен орган (ЕНО) и националните 
надзорни органи.
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пазари, създаден по силата на 
Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета, 
и Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно 
осигуряване, създаден по силата на 
Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Компетентните национални органи също следва да бъдат информирани пряко за 
всяко предупреждение.

Изменение 99
Miguel Portas

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се увеличи тяхната тежест и 
легитимност, такива предупреждения и 
препоръки следва да бъдат предавани 
чрез Съвета и при целесъобразност 
чрез Европейския банков орган, 
създаден по силата на Регламент (ЕО) 
№ …/… на Европейския парламент и 
на Съвета, Европейския орган за 
ценни книжа и пазари, създаден по 
силата на Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета, 
и Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно 
осигуряване, създаден по силата на 
Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета.

(9) За да се увеличи тяхната тежест и 
легитимност, такива предупреждения и 
препоръки следва да бъдат предавани 
чрез Комисията и при целесъобразност 
чрез Европейския надзорен орган 
(ЕНО).

Or. en
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Изменение 100
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се увеличи тяхната тежест и 
легитимност, такива предупреждения и 
препоръки следва да бъдат предавани 
чрез Съвета и при целесъобразност чрез 
Европейския банков орган, създаден по 
силата на Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета, 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари, създаден по силата на Регламент 
(ЕО) № …/… на Европейския парламент 
и на Съвета, и Европейския орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване, създаден по 
силата на Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета.

(9) За да се увеличи тяхната тежест и 
легитимност, такива предупреждения и 
препоръки следва да бъдат предавани 
пряко на адресатите и с копие до 
Европейския парламент, Съвета и при 
целесъобразност чрез Европейския 
банков орган, създаден по силата на 
Регламент (ЕО) № …/… на Европейския 
парламент и на Съвета, Европейския 
орган за ценни книжа и пазари, създаден 
по силата на Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета, и 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване, 
създаден по силата на Регламент (ЕО) 
№ …/… на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Фактът, че препоръките се издават чрез Съвета може да не гарантира, че те се 
базират основно на технически оценки; подходящи процедури за пряка комуникация, 
следователно е необходимо да се гарантират с адресатите на препоръките, в 
допълнение към Съвета и Европейския парламент. Съотношението, подчертаващо 
предложеното изменение беше вече предложено от Съвета по икономически и 
финансови въпроси.

Изменение 101
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се увеличи тяхната тежест и 
легитимност, такива предупреждения и 

(9) За да се увеличи тяхната тежест и 
легитимност, такива предупреждения и 
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препоръки следва да бъдат предавани 
чрез Съвета и при целесъобразност чрез 
Европейския банков орган, създаден по 
силата на Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета, 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари, създаден по силата на Регламент 
(ЕО) № …/… на Европейския парламент 
и на Съвета, и Европейския орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване, създаден по 
силата на Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета.

препоръки следва да бъдат предавани 
пряко на адресатите и с копие до 
Европейския парламент, Съвета и при 
целесъобразност чрез Европейския 
банков орган, създаден по силата на 
Регламент (ЕО) № …/… на Европейския 
парламент и на Съвета, Европейския 
орган за ценни книжа и пазари, създаден 
по силата на Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета, и 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване, 
създаден по силата на Регламент (ЕО) 
№ …/… на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Фактът, че препоръките се издават чрез Съвета може да не гарантира, че те се 
базират основно на технически оценки; следователно е необходимо да се гарантират 
подходящи процедури за пряка комуникация с адресатите на препоръките, в 
допълнение към Съвета и Европейския парламент.

Изменение 102
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се увеличи тяхната тежест и 
легитимност, такива предупреждения и 
препоръки следва да бъдат предавани 
чрез Съвета и при целесъобразност чрез 
Европейския банков орган, създаден по 
силата на Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета, 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари, създаден по силата на Регламент 
(ЕО) № …/… на Европейския парламент 
и на Съвета, и Европейския орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване, създаден по 

(9) За да се увеличи тяхната тежест и 
легитимност, такива предупреждения и 
препоръки следва да бъдат предавани 
пряко на адресатите и с копие до 
Европейския парламент, Съвета и при 
целесъобразност чрез Европейския 
банков орган, създаден по силата на 
Регламент (ЕО) № …/… на Европейския 
парламент и на Съвета, Европейския 
орган за ценни книжа и пазари, създаден 
по силата на Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета, и 
Европейския орган за застраховане и 
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силата на Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета.

професионално пенсионно осигуряване, 
създаден по силата на Регламент (ЕО) 
№ …/… на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Фактът, че препоръките се издават чрез Съвета може да не гарантира, че те се 
базират основно на технически оценки; следователно е необходимо да се гарантират 
подходящи процедури за пряка комуникация с адресатите на препоръките, в 
допълнение към Съвета и Европейския парламент.

Изменение 103
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Въз основа на представените от 
адресатите доклади ЕССР следва да 
контролира спазването на отправените 
от него препоръки, за да осигури 
ефективното предприемане на действия 
вследствие на неговите предупреждения 
и препоръки. Адресатите на 
препоръките следва да предприемат 
съответните действия, освен ако 
липсата на такива е надлежно 
оправдана (механизъм „действие или 
обяснение“).

(10) Въз основа на представените от 
адресатите доклади ЕССР следва да 
контролира спазването на отправените 
от него препоръки, за да осигури 
ефективното предприемане на действия 
вследствие на неговите предупреждения 
и препоръки. Адресатите на 
препоръките следва надлежно да 
обосноват всяко неспазване на 
препоръките на ЕССР (механизъм 
„действие или обяснение“). ЕССР 
следва да може да се обърне за помощ 
към Европейския парламент и Съвета 
в случаите, когато не е задоволен от 
начина, по който адресатите са 
следвали препоръките.

Or. en

Обосновка

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
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substantial weight to the periodical warnings from the ECB.It would be therefore appropriate 
to allow the ESRB to seek recourse to the Council and to the European Parliament also in 
cases where it is not satisfied on how the addressees have followed up the recommendations. 
Indeed, the simple “execution” of ESRB recommendations could not be sufficient. 

Изменение 104
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Въз основа на представените от 
адресатите доклади ЕССР следва да 
контролира спазването на отправените 
от него препоръки, за да осигури 
ефективното предприемане на действия 
вследствие на неговите предупреждения 
и препоръки. Адресатите на 
препоръките следва да предприемат 
съответните действия, освен ако 
липсата на такива е надлежно 
оправдана (механизъм „действие или 
обяснение“).

(10) Въз основа на представените от 
адресатите доклади ЕССР следва да 
контролира спазването на отправените 
от него препоръки, за да осигури 
ефективното предприемане на действия 
вследствие на неговите предупреждения 
и препоръки. Адресатите на 
препоръките следва надлежно да 
обосноват всяко неспазване на 
препоръките на ЕССР (механизъм 
„действие или обяснение“). ЕССР 
следва да може да прибегне до 
помощта на Европейския парламент 
и Съвета в случаите, когато не е 
удовлетворен от начина, по който 
адресатите са следвали препоръките.

Or. en

Обосновка

Фактът, че препоръките на ЕССР не са правно обвързващи създава необходимостта 
Съветът и Европейският парламент адекватно да наблюдават изпълнението на 
препоръките на ЕССР. Наистина, опитът е доказал, че националните органи не 
отдават съществено внимание на периодичните предупреждения от ЕЦБ.
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Изменение 105
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Въз основа на представените от 
адресатите доклади ЕССР следва да 
контролира спазването на отправените 
от него препоръки, за да осигури 
ефективното предприемане на действия 
вследствие на неговите предупреждения 
и препоръки. Адресатите на 
препоръките следва да предприемат 
съответните действия, освен ако 
липсата на такива е надлежно 
оправдана (механизъм „действие или 
обяснение“).

(10) Въз основа на представените от 
адресатите доклади ЕССР следва да 
контролира спазването на отправените 
от него препоръки, за да осигури 
ефективното предприемане на действия 
вследствие на неговите предупреждения 
и препоръки. Адресатите на 
препоръките следва надлежно да 
обосноват всяко неспазване на 
препоръките на ЕССР (механизъм 
„действие или обяснение“). ЕССР 
следва да може да се обърне за помощ 
към Европейския парламент и Съвета 
в случаите, когато не е задоволен от 
начина, по който адресатите са 
следвали препоръките.

Or. en

Обосновка

Фактът, че препоръките на ЕССР не са правно обвързващи създава необходимостта 
Съветът и Европейският парламент адекватно да наблюдават изпълнението на
препоръките на ЕССР. Наистина, опитът е доказал, че националните органи не 
отдават съществено внимание на периодичните предупреждения от ЕЦБ. 
Следователно би било подходящо да се позволи на ЕССР да потърси помощ от Съвета 
и Европейския парламент също и в случаи, когато не е задоволен от начина, по който 
адресатите са следвали препоръките.

Изменение 106
Olle Ludvigsson

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ЕССР следва да реши дали 
препоръката ще има поверителен 

(11) ЕССР следва да реши дали 
препоръката ще има поверителен 
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характер или ще получи публичност, 
като отчита, че при определени 
обстоятелства публичното 
оповестяване може да спомогне за 
подобряване на спазването на 
препоръките.

характер или ще получи публичност, 
като отчита, че публичното 
оповестяване като цяло е добър начин 
за подобряване на спазването.

Or. en

Изменение 107
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) ЕССР следва да докладва пред 
Европейския парламент и пред 
Съвета най-малко веднъж годишно, 
както и по-често при мащабни 
финансови сътресения.

(12) Председателят на ЕССР следва 
да бъде поканен два пъти годишно на 
изслушване в Европейския парламент 
при публикуването на шестмесечния 
доклад на ЕССР, по-често при мащабни 
финансови сътресения, и в различен 
контекст от паричния диалог между 
Европейския парламент и 
председателят на Европейската 
централна банка.

Or. en

Изменение 108
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) С оглед факта, че банки и 
финансови институции, които не са 
от държави от ЕС, но участват в 
Европейското икономическо 
пространство/Европейската 
асоциация за свободна търговия, 
могат да извършват дейност в 
рамките на Съюза, при условие, че са 
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получили лиценз от тяхната 
държава по произход, може да бъде 
поканен по един представител на 
високо равнище от всяка от тези 
държави  да участва в срещите на 
Генералния съвет на ЕССР.

Or. en

Изменение 109
Derk Jan Eppink

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Взаимосвързаността на 
финансовите институции и пазари 
предполага, че наблюдението и 
оценката на потенциалните системни 
рискове следва да се базират на широк 
спектър от релевантни 
макроикономически и микрофинансови 
данни и показатели. Поради това ЕССР 
следва да има достъп до цялата
информация, необходима за 
осъществяване на неговите задължения, 
като при нужда запазва нейния 
поверителен характер.

(16) Взаимосвързаността на 
финансовите институции и пазари 
предполага, че наблюдението и 
оценката на потенциалните системни 
рискове следва да се базират на широк 
спектър от релевантни 
макроикономически и микрофинансови 
данни и показатели. Поради това ЕССР 
следва да има достъп до всяка уместна
информация, необходима за 
осъществяване на неговите задължения, 
като при нужда запазва нейния 
поверителен характер, с цел 
поддържане на пазарна стабилност.

Or. en

Обосновка

Поверителността е един от най-важните елементи, когато става дума за работата 
на ЕССР. Всяка ненавременно оповестена информация може да има сериозно 
въздействие върху пазара.
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Изменение 110
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Взаимосвързаността на 
финансовите институции и пазари 
предполага, че наблюдението и 
оценката на потенциалните системни 
рискове следва да се базират на широк 
спектър от релевантни 
макроикономически и микрофинансови 
данни и показатели. Поради това ЕССР 
следва да има достъп до цялата 
информация, необходима за 
осъществяване на неговите задължения, 
като при нужда запазва нейния 
поверителен характер.

(16) Взаимосвързаността на 
финансовите институции и пазари 
предполага, че наблюдението и 
оценката на потенциалните системни 
рискове следва да се базират на широк 
спектър от релевантни 
макроикономически и микрофинансови 
данни и показатели. Поради това ЕССР 
следва да има достъп до цялата 
информация, необходима за 
осъществяване на неговите задължения, 
като при нужда запазва нейния 
поверителен характер. По правило, 
тази информация следва да бъде в 
обобщен или сумарен вид, освен ако 
може да има постоянен и сериозен 
риск за дезорганизация на пазара, 
подкрепен от обективно проверими
данни. Когато ЕССР изисква данни, 
които не са в обобщен или сумарен 
вид, съответните финансови 
институции имат право да изразят 
своето мнение по основателността 
на подобно искане.

Or. en

Обосновка

Да се разглежда във връзка с измененията на член 15. Ролята на ЕССР следва да е 
макропруденциална и следователно, по правило, няма нужда да има достъп до 
информация, специфична за дадено дружество. 
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Изменение 111
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Европейският орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и 
Европейският банков орган (ЕБО) 
следва да бъдат членове на 
съответните Комитети за 
управление на кризи, които са част 
от международните колегиуми на 
надзорни органи.

Or. en

Изменение 112
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Участниците на пазара могат да 
дадат ценен принос за разбиране на 
промените, влияещи върху финансовата 
система. Ето защо при необходимост 
ЕССР следва за тази цел да се допитва 
до заинтересованите страни от частния 
сектор (представители на финансовия 
сектор, асоциации на потребителите, 
създадени от Комисията или по силата 
на законодателството на Общността
потребителски групи в областта на 
финансовите услуги...), като им 
осигурява открита възможност да 
предоставят своите мнения.

(17) Участниците на пазара могат да 
дадат ценен принос за разбиране на 
промените, влияещи върху финансовата 
система. Ето защо при необходимост 
ЕССР следва за тази цел да се допитва 
до заинтересованите страни от частния 
сектор (inter alia представители на 
финансовия сектор, асоциации на 
потребителите и създадени от 
Комисията или по силата на 
законодателството на Европейския 
съюз потребителски групи в областта на
финансовите услуги), като им осигурява 
справедлива възможност да предоставят 
своите мнения чрез официално 
консултативно обсъждане.

Or. en
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Обосновка

Консултирането на заинтересованите страни е по-вероятно да бъде полезно за 
разбирането на ЕССР по отношение на пазара, ако е под формата на официално 
обсъждане с практикуващи представители от бранша.

Изменение 113
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създава се Европейски съвет за 
системен риск, наричан по-долу 
„ЕССР“.

Създава се Европейски съвет за 
системен риск, наричан по-долу 
„ЕССР“. Седалището му е в 
Люксембург.

Or. en

Обосновка

Седалището на ЕССР следва да е в Люксембург в съответствие с член 10 от 
решението, взето от държавите-членки на 8 април 1965 г. относно определянето на 
седалищата на Европейските институции.

Изменение 114
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. ЕСФН се състои от:
а) ЕССР;
б) Европейския надзорен орган (ценни 
книжа и пазари), създаден по силата 
на Регламент (ЕС) № 
…/2010(ЕОЦКП); 
в) Европейския надзорен орган 
(застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване), създаден по 
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силата на Регламент (ЕС) № 
…/2010(EОЗППО) 
г) Европейския надзорен орган 
(банкова дейност), създаден по силата 
на Регламент (ЕС) № …/2010(ЕБОН) 
д) Европейския надзорен орган 
(Съвместен комитет), предвиден в 
член 40 на всеки от Регламент (ЕС) № 
…/2010(ЕБОН), № …/... (ЕОЦКП), № 
…/...(EОЗППО);
е) органите на държавите-членки, 
както е посочено в член 1, параграф 2 
от Регламент (ЕС) №…../….. 
(ЕОЦКП), член 1, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) №..../….(EОЗППО) и 
член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№…./….(ЕБОН); 
ж) Комисията с цел изпълнение на 
задачите, посочени в членове 7 и 9 от 
Регламенти (ЕС) №…./….(ЕБОН), 
№…./…. (ЕОЦКП) и № 
…/...(EОЗППО);
ЕНО посочени в букви б), в) и г) са със 
седалище във Франкфурт.

Or. en

Изменение 115
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „финансова институция“ означава 
всяко предприятие с основен предмет на 
дейност приемане на депозити, 
отпускане на кредити, предоставяне на 
застрахователни услуги или на други 
финансови услуги на клиенти или 
членове, както и осъществяване на 
финансови инвестиции и на търговия за 
собствена сметка.

а) „финансова институция“ означава 
всяко предприятие с основен предмет на 
дейност приемане на депозити, 
отпускане на кредити, предоставяне на 
застрахователни услуги или на други 
финансови услуги на клиенти или 
членове, както и осъществяване на 
финансови инвестиции и на търговия за 
собствена сметка и каквато и да е друга 
предприятие или организация, 
развиващо дейност в Европейския 
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съюз, чиито предмет на дейност е със 
сходна същност, дори когато нямат 
преки отношения с широката 
общественост.

Or. en

Изменение 116
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б. „финансова система“ означава всички 
институции, пазари и пазарни 
инфраструктури.

б. „финансова система“ означава всички 
институции, пазари, продукти и 
пазарни инфраструктури.

Or. en

Изменение 117
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „системен риск“ означава риск от 
разстройване на финансовите услуги, 
причинено от значително 
накърняване на финансовата система 
или части от нея, което може да 
предизвика сериозни отрицателни 
последици за реалната икономика. В 
този контекст, всеки вид финансова 
институция и посредник, пазар, 
инфраструктура и инструмент 
могат да бъдат от значение за 
системата.

Or. en
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Изменение 118
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕССР е отговорен за извършването на 
пруденциален надзор на макроравнище 
върху финансовата система в цялата 
Общност, за да бъдат предотвратени 
или намалени системните рискове в 
рамките на финансовата система с цел 
да се избегнат случаите на мащабни 
финансови сътресения, да се 
подпомогне безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар и 
да се осигури устойчивият принос на 
финансовия сектор за икономическия 
растеж. 

1. ЕССР е отговорен за извършването на 
пруденциален надзор на макроравнище 
върху финансовата система в цялата 
Общност, за да бъдат предотвратени 
или намалени системните рискове в 
рамките на финансовата система, с цел 
да се избегнат периодите на мащабни 
финансови сътресения и да се осигури 
устойчивият принос на финансовия 
сектор за икономическия растеж, като 
по този начин се допринесе за 
постигане на целите на Съюза, 
посочени в член 3 от Договора за 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕССР е отговорен за извършването на 
пруденциален надзор на макроравнище 
върху финансовата система в цялата 
Общност, за да бъдат предотвратени 
или намалени системните рискове в 
рамките на финансовата система с цел 
да се избегнат случаите на мащабни 
финансови сътресения, да се 
подпомогне безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар и да 
се осигури устойчивият принос на 
финансовия сектор за икономическия 
растеж.

1. ЕССР е отговорен за извършването на 
пруденциален надзор на макроравнище 
върху финансовата система в цялата 
Общност, за да бъдат предотвратени 
или намалени системните рискове в 
рамките на финансовата система, с цел 
да се избегнат случаите на мащабни 
финансови сътресения, да се 
подпомогне безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар и да 
се осигури устойчивият принос на 
финансовия сектор за икономическия 
растеж, като по този начин се вземе 
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предвид член 3 от Договора за 
Европейския съюз. 

Or. en

Обосновка

Финансовите кризи могат да окажат тежко въздействие върху целта на Европейския 
съюз, не само по отношение на вътрешния пазар или икономическия растеж, 
съответно е необходима референция към целта на Европейския съюз, както е 
посочена в член 3 на ДЕС.

Изменение 120
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕССР е отговорен за извършването на 
пруденциален надзор на макроравнище 
върху финансовата система в цялата 
Общност, за да бъдат предотвратени 
или намалени системните рискове в 
рамките на финансовата система с цел 
да се избегнат случаите на мащабни 
финансови сътресения, да се 
подпомогне безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар и да 
се осигури устойчивият принос на 
финансовия сектор за икономическия 
растеж.

1. ЕССР е отговорен за извършването на 
пруденциален надзор на макроравнище 
върху финансовата система в цялата 
Общност, за да бъдат предотвратени 
или намалени системните рискове в 
рамките на финансовата система, 
особено предизвикването на бъдещи 
кредитни балони в Съюза, с цел да се 
избегнат случаите на мащабни 
финансови сътресения, да се 
подпомогне безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар и да 
се осигури устойчивият принос на 
финансовия сектор за икономическия 
растеж.

Or. en

Обосновка

Значението на кредитните балони в настоящата криза прави задължително 
наличието на експлицитна препратка за тяхното предотвратяване, като една от 
целите на ЕССР. 
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Изменение 121
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) идентифициране и/или събиране 
на необходимите данни от всички 
финансови институции и чрез 
Европейските надзорни органи;

Or. en

Обосновка

Финансовото положение на финансовите институции, които са от значение за 
системата, възможността от съществуване на балони в активите или доброто 
функциониране на пазарните инфраструктури не могат да бъдат правилно оценени 
без подходящите данни. 

Изменение 122
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) идентифициране и/или събиране 
на необходимите данни от всички 
финансови институции и чрез 
Европейските надзорни органи;

Or. en

Обосновка

Финансовото положение на финансовите институции, които са от значение за 
системата, възможността от съществуване на балони в активите или доброто 
функциониране на пазарните инфраструктури не могат да бъдат правилно оценени 
без подходящите данни. 
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Изменение 123
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) издава предупреждения, когато 
рисковете се считат за значителни;

в) издава предупреждения, когато 
рисковете се считат за значителни и, 
при необходимост, обявява наличието 
на извънредно положение;

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение цели да прехвърли на ЕССР правомощието да обявява 
наличието на извънредно положение, за да се даде възможност на съответното ЕНО 
да вземе решения пряко приложими по отношение на компетентните национални 
органи, за да се направлява координирана намеса. Подобна разпоредба следва да бъде 
съчетана с изменение на регламентите относно ЕНО.

Изменение 124
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) издава предупреждения, когато 
рисковете се считат за значителни;

в) издава предупреждения, когато 
рисковете се считат за значителни и, 
при необходимост, обявява наличието 
на извънредно положение;

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение цели да прехвърли на ЕССР правомощието да обявява 
наличието на извънредно положение, за да се даде възможност на съответното ЕНО 
да вземе решения пряко приложими по отношение на компетентните национални 
органи, за да се направлява координирана намеса.
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Изменение 125
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) издава предупреждения, когато 
рисковете се считат за значителни;

в) издава предупреждения, когато 
рисковете се считат за значителни и ги 
прави обществено достояние, когато 
това е целесъобразно;

Or. en

Изменение 126
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) издава препоръки за оздравителни 
мерки, когато това е целесъобразно;

г) издава препоръки за оздравителни 
мерки и ги прави обществено 
достояние, когато това е целесъобразно

Or. en

Изменение 127
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) предлага подходящи мерки за 
подкрепа, за да се подсилят 
предложените оздравителни мерки;

Or. en
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Обосновка

Има вероятност препоръките и предупрежденията на ЕССР да оказват значително 
въздействие върху финансовите пазари и икономиките на държавите-членки.  Целта 
на предложеното изменение е да се засили способността на ЕССР да стабилизира 
икономическата ситуация в самото начало на кризата. ЕССР следва също така да е 
способен да предложи подходящи инструменти за оказване на подкрепа, които ще 
бъдат обявени заедно с препоръките и предупрежденията.  Тази компетенция ще 
повиши ефективността на ЕССР.

Изменение 128
Derk Jan Eppink

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕССР има Генерален съвет, 
Управителен комитет и Секретариат.

1. ЕССР има Генерален съвет, 
Управителен комитет, Секретариат и 
Консултативен технически 
комитет.

Or. en

Изменение 129
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Генералният съвет взема решенията, 
необходими за изпълнение на 
поверените на ЕССР задачи.

2. Генералният съвет взема решенията, 
необходими за изпълнение на 
задачите, посочени в букви в) и г) от 
член 3, параграф 2 и гарантира 
изпълнение на всички поверени на 
ЕССР задачи

Or. en

Обосновка

Управителният комитет следва да играе по-сериозна роля в работата на ЕССР. 
Правомощията за вземане на решение на Генералния съвет следва да бъдат 
ограничени до отправянето на предупреждения и препоръки, тъй като в противен 
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случаи ЕССР не е гъвкав и става твърде бавен. Управителният комитет следва 
съответно да отговаря за текущата дейност и за подготовката на решенията на 
Генералния съвет. 

Изменение 130
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният комитет подпомага 
процеса на вземане на решения на 
ЕССР, като съдейства за подготовката 
на заседанията на Генералния съвет, 
преглежда документацията, която ще 
бъде обсъждана, и наблюдава напредъка 
в текущата дейност на ЕССР.

3. Управителният комитет подпомага 
процеса на вземане на решения на 
ЕССР, като идентифицира и 
степенува по значение рисковете,
съдейства за подготовката на 
заседанията на Генералния съвет, като 
изпълнява задачите, посочени в букви 
от д) до з) от член 3, параграф 2, 
преглежда документацията, която ще 
бъде обсъждана, и наблюдава напредъка 
в текущата дейност на ЕССР.

Or. en

Обосновка

Управителният комитет следва да играе по-сериозна роля в работата на ЕССР. 
Правомощията за вземане на решение на Генералния съвет следва да бъдат 
ограничени до отправянето на предупреждения и препоръки, тъй като в противен 
случаи ЕССР не е гъвкав и става твърде бавен. Управителният комитет следва 
съответно да отговаря за текущата дейност и за подготовката на решенията на 
генералния съвет. 

Изменение 131
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният комитет подпомага 
процеса на вземане на решения на 
ЕССР, като съдейства за подготовката 
на заседанията на Генералния съвет, 

3. Управителният комитет подпомага 
процеса на вземане на решения на 
ЕССР, като съдейства за подготовката 
на заседанията на Генералния съвет, 
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преглежда документацията, която ще 
бъде обсъждана, и наблюдава напредъка 
в текущата дейност на ЕССР. 

преглежда документацията, която ще 
бъде обсъждана, и наблюдава напредъка 
в текущата дейност на ЕССР. Когато 
от Генералния съвет се иска да вземе 
решения относно въпроси, 
специфични за даден сектор, 
Управителният комитет работи в 
тясно сътрудничество с 
компетентния европейски орган и 
съответната му група от 
заинтересовани лица с цел съставяне 
на документите за заседанията.

Or. it

Изменение 132
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният комитет подпомага 
процеса на вземане на решения на 
ЕССР, като съдейства за подготовката 
на заседанията на Генералния съвет, 
преглежда документацията, която ще 
бъде обсъждана, и наблюдава напредъка 
в текущата дейност на ЕССР.

3. Управителният комитет подпомага 
процеса на вземане на решения на 
ЕССР, като съдейства за подготовката 
на заседанията на Генералния съвет, 
преглежда документацията, която ще 
бъде обсъждана, и наблюдава напредъка 
в текущата дейност на ЕССР. Когато 
от Генералния съвет се иска да вземе 
решения относно въпроси, 
специфични за даден сектор, 
Управителният комитет работи в 
тясно сътрудничество с 
компетентния европейски орган и 
неговата съответна група на 
заинтересовани лица с цел съставяне 
на документите за заседанията.

Or. it
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Изменение 133
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Независимият Консултативен 
научен комитет, посочен в член 12а, 
предоставя безпристрастни съвети и 
допълнителна информация по 
съществени въпроси, свързани с 
дейността на ЕССР и стабилността 
на финансовата система като цяло.  

Or. en

Обосновка

В допълнение към Консултативния научен комитет един независим орган от учени и 
експерти следва да предоставя на ЕССР независими съвети и допълнителна 
информация по съществени въпроси. Председателят на Консултативния научен 
комитет трябва да бъде член на Управителния комитет. 

Изменение 134
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Европейските надзорни органи 
предоставят експертни съвети в 
рамките на ЕССР по отношение на 
макроикономическите рискови 
характеристики на редица сектори, 
участващи във финансовите услуги.

Or. it
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Изменение 135
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Европейските надзорни органи 
предоставят експертни съвети по 
отношение на макроикономическите 
рискови характеристики на редица 
сектори, участващи във финансовите 
услуги.

Or. it

Изменение 136
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Председателят и заместник-
председателят на ЕССР се избират от 
и измежду членовете на Генералния 
съвет, които са и членове на Генералния 
съвет на ЕЦБ, за мандат от 5 години. 
Техният мандат може да бъде 
подновен. 

1. Председателят на ЕССР се избира от 
и измежду членовете на Генералния 
съвет, които са и членове на Генералния 
съвет на ЕЦБ, за мандат от 5 години 
Неговият мандат може да бъде 
подновяван.

Or. it

Изменение 137
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Първият и вторият заместник-
председатели се избират от и 
измежду членовете на Генералния 
съвет на ЕЦБ за същия мандат като 
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мандата им в Генералния съвет във 
връзка с необходимостта от 
балансирано представителство на 
държавите-членки и държавите в и 
извън еврозоната. Техният мандат 
може да бъде подновен.

Or. en

Обосновка

Вторият заместник-председател на ЕССР също следва да идва от централната 
банка, за да се гарантира независимостта на Генералния съвет и да се позволи по-
добро обмисляне на неговия състав. 

Изменение 138
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Първият заместник-председател 
се избира от членовете с право на глас 
на Генералния съвет на ЕЦБ във 
връзка с необходимостта от 
балансирано представителство на 
държавите-членки и държавите в и 
извън еврозоната. Неговият мандат 
може да бъде подновяван.

Or. en

Изменение 139
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Двамата заместник-председатели 
са председатели на Европейския орган 
за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване и Европейския 
орган за ценни книжа и пазари.
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Or. it

Изменение 140
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Вторият заместник-председател 
е председателят на Съвместния 
комитет на Европейските надзорни 
органи.

Or. en

Изменение 141
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Преди да встъпят в длъжност, 
председателят и първият заместник-
председател представят пред 
Европейския парламент на публично 
изслушване как възнамеряват да 
изпълняват задълженията си по 
силата на настоящия регламент. 
Вторият заместник-председател се 
изслушва от Европейския парламент 
в ролята си на председател на  
Съвместния комитет на 
Европейските надзорни органи.

Or. en
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Изменение 142
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Заместник-председателят 
председателства заседанията на 
Генералния съвет и/или на 
Управителния комитет, когато 
председателят не може да участва в 
заседанията.

3. Първият заместник-председателят 
председателства заседанията на 
Генералния съвет и/или на 
Управителния комитет, когато 
председателят не може да участва в 
заседанията.

Or. it

Изменение 143
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако мандатът на членовете на 
Генералния съвет на ЕЦБ, избрани за 
председател и заместник-председател, 
приключи преди завършване на 5-
годишния мандат или ако по каквато и 
да било друга причина председателят 
или заместник-председателят не е в 
състояние да изпълнява служебните си 
задължения, се избира нов председател 
или заместник-председател в 
съответствие с параграф 1.

4. Ако мандатът на члена на Генералния 
съвет на ЕЦБ, избран за председател, 
приключи преди завършване на 5-
годишния мандат или ако по каквато и 
да било друга причина председателят не 
е в състояние да изпълнява служебните 
си задължения, се избира нов 
председател или заместник-председател 
в съответствие с параграф 1.

Or. it
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Изменение 144
Sven Giegold, Pascal Canfin

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) управителите на националните 
централни банки;

б) определен брой от управители на 
националните централни банки, който 
да не надхвърля 1/3 от общия брой на 
държавите-членки, като същите се 
избират от членовете на Генералния 
съвет на ЕЦБ за същия мандат като 
мандата им в Генералния съвет във 
връзка с необходимостта от 
балансирано представителство на  
малки и големи държави-членки и 
държавите в и извън еврозоната.

Or. en

Изменение 145
Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) шест независими лица, от които 
ЕНО трябва да назначи две; за да се 
намалят евентуалните проблеми от 
прекомерното съсредоточаване върху 
банките, и да се повиши качеството 
на решенията на Генералния съвет, 
назначените не трябва да са членове 
на ЕНО и трябва да са избрани въз 
основа на общата им компетентност 
и ангажимент към ЕС, както и въз 
основа на  разнообразните им 
академични кариери или кариери в 
частния сектор, по-специално в 
малки и средни предприятия, 
синдикални организации или като 
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доставчици или потребители на 
финансови услуги; в момента на 
тяхното назначаване, ЕНО трябва да 
посочат също така кой от тях е 
определен да участва в Управителния 
комитет; назначените трябва да са 
утвърдени от другите членове на 
генералния съвет с право на глас; при 
изпълнение на задачите си 
назначените не търсят и не приемат 
указания от което и да е 
правителство, институция, орган, 
служба, юридическо или физическо 
лице; те трябва да се въздържат от 
всякакво действие, несъвместимо с 
техните функции или с изпълнението 
на техните задачи. 

Or. en

Изменение 146
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) шест независими лица, като всеки 
надзорен съвет и всяка група на 
заинтересовани лица от Европейския 
надзорен орган посочва едно от тях.
Лицата, посочени в буква еа) не са 
членове на ЕНО, а се избират въз 
основа на общата им 
компетентност, както и на  
разнообразните им академични 
кариери или кариери в частния 
сектор, по-специално в малки и средни 
предприятия, синдикални 
организации или като доставчици или 
потребители на финансови услуги. 
Лицата следва да представляват 
справедлив баланс между купуваща 
страна, продаваща страна и 
представителите на работниците и 
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служителите. в момента на тяхното 
назначаване, Европейските надзорни 
органи трябва да посочат също така 
кой от тях е определен да участва в 
Управителния комитет. 
Назначенията трябва да са 
утвърдени от другите членове на 
Генералния съвет с право на глас. При 
изпълнение на задачите си 
назначените не търсят и не приемат 
указания от което и да е 
правителство, институция, орган, 
служба, юридическо или физическо 
лице; Те се въздържат от всякакво 
действие, несъвместимо с техните 
функции или с изпълнението на 
техните задачи.

Or. en

Изменение 147
Astrid Lulling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) шест независими лица, посочени 
от останалите членове на 
Генералния съвет с право на глас и 
утвърдени от Европейския 
парламент и Съвета. 
Лицата, посочени в буква еа)  се 
избират въз основа на общата им 
компетентност и ангажимент към 
ЕС, както и въз основа на  
разнообразните им академични 
кариери или кариери в частния 
сектор, по-специално в малки и средни 
предприятия, синдикални 
организации или като доставчици или 
потребители на финансови услуги. 
Преди назначението им Генералният 
съвет посочва, кого определя да 
участва в Управителния комитет. 
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При изпълнение на задачите си 
назначените не търсят и не приемат 
указания от което и да е 
правителство, институция, орган, 
служба, юридическо или физическо 
лице; Те се въздържат от всякакво 
действие, несъвместимо с техните 
функции или с изпълнението на 
техните задачи.

Or. en

Обосновка

Назначаването на шестима независими експерти от Генералния съвет на ЕССР е 
необходимо за гарантиране на тяхната независимост. Утвърждаването им от 
Европейския парламент и Съвета ще увеличи легитимността на посочените 
експерти. 

Изменение 148
Miguel Portas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) шест независими лица, които 
трябва да бъдат посочени от 
членовете на Генералния съвет с 
право на глас.

Лицата, посочени в буква еа) не са 
членове на ЕНО, а се избират въз
основа на общата им компетентност 
и ангажимент към ЕС, както и въз 
основа на  разнообразните им 
академични кариери или кариери в 
частния сектор, по-специално в 
малки и средни предприятия, 
синдикални организации или като 
доставчици или потребители на 
финансови услуги. В момента на 
тяхното назначаване, членовете на 
Генералния съвет трябва да посочат 
кой от тях е определен да участва в 
Управителния комитет. При 
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изпълнение на задачите си 
назначените не търсят и не приемат 
указания от което и да е 
правителство, институция, орган, 
служба, юридическо или физическо 
лице. Те се въздържат от всякакво 
действие, несъвместимо с техните 
функции или с изпълнението на 
техните задачи.

Or. en

Изменение 149
Udo Bullmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) по едно лице, посочено съответно 
от Европейската конфедерация на 
профсъюзите, Business Europe и 
Европейската организация на 
потребителите.

Or. en

Изменение 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) по един представител съответно 
от Европейската конфедерация на 
профсъюзите, Business Europe и 
Европейската организация на 
потребителите.

Or. en
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Обосновка

Надзора на макроикономическия дисбаланс в рамките на ЕС изисква съответните 
макроикономически участници да вземат участие в разискванията на ЕССР. Съвет, 
съставен от многобройни представители на централните банки не е балансиран. 
Онези от засегнатите групи, които понасят икономическите и социалните рискове 
от финансовите кризи, без да са отговорни за тях, следва да получат място на 
масата.

Изменение 151
Miguel Portas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членове на Генералния съвет нямащи 
право на глас са:

2. Председателя на Икономическия и 
финансов комитет е член на 
Генералния съвет без право на глас.

а) по един представител на високо 
равнище на компетентните 
национални надзорни органи за всяка 
държава-членка;
б) председателят на Икономическия и 
финансов комитет.

Or. en

Изменение 152
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по един представител на високо 
равнище на компетентните национални 
надзорни органи за всяка държава-
членка;

a) по един представител на високо 
равнище на компетентните национални 
надзорни органи за всяка държава-
членка, в съответствие с параграф 3;

Or. en
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Обосновка

Принципът на ротация въз основа на обсъжданата материя е гаранция за това, че 
съответните експерти на се изключени от решения, засягащи сектора. Един 
справедлив баланс между представителството на секторни експерти и 
безпроблемното функциониране на ЕССР трябва да се вземат предвид. Решението да 
се назначат съответни представители на високо равнище зависи от държавите-
членки, за да се посочат необходимите лица за участие в заседанията по въпроси, 
попадащи в тяхната компетентност.

Изменение 153
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по един представител на високо 
равнище на компетентните национални 
надзорни органи за всяка държава-
членка;

a) по един представител на високо 
равнище на компетентните национални 
надзорни органи за всяка държава-
членка, в съответствие с параграф 3;

Or. de

Обосновка

Една нова система за надзор трябва да разграничава между различните рискове за 
финансовите пазари, както и да взема предвид различните търговски модели във 
финансовите институции. За да се отчетат различията в  търговските модели на 
застрахователните дружества и другите финансови институции, 
застрахователните надзорни органи също трябва адекватно да бъдат представени в 
ЕССР.

Изменение 154
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато дневният ред на 
заседанието включва точки от 
компетенциите на няколко

3. Що се отнася до 
представителството на националните 
надзорни органи, съответният 
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национални надзорни органа в една и 
съща държава-членка, съответният 
представител на високо равнище 
участва единствено в обсъждането 
на въпроси, които спадат към 
неговата компетентност.

представител на високо равнище се 
сменят на ротационен принцип в 
зависимост от характера на 
обсъжданите въпроси, освен ако 
националните надзорни органи не са 
се договорили за общ представител.

Or. en

Обосновка

Принципът на ротация въз основа на обсъжданата материя е гаранция за това, че 
съответните експерти на се изключени от решения, засягащи сектора. Един 
справедлив баланс между представителството на секторни експерти и 
безпроблемното функциониране на ЕССР трябва да се вземат предвид. Решението да 
се назначат съответни представители на високо равнище зависи от държавите-
членки, за да се посочат необходимите лица за участие в заседанията по въпроси, 
попадащи в тяхната компетентност.

Изменение 155
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато дневният ред на 
заседанието включва точки от 
компетенциите на няколко
национални надзорни органа в една и 
съща държава-членка, съответният 
представител на високо равнище 
участва единствено в обсъждането 
на въпроси, които спадат към 
неговата компетентност.

3. Що се отнася до 
представителството на
националните надзорни органи, 
съответните  представители на 
високо равнище се сменят на 
ротационен принцип в зависимост от 
характера на обсъжданите въпроси, 
освен ако националните надзорни 
органи не са се договорили за общ 
представител.

Or. de

Обосновка

Една нова система за надзор трябва да разграничава между различните рискове за 
финансовите пазари, както и да взема предвид различните търговски модели във 
финансовите институции. Ето защо е необходимо да се гарантира, че 
застрахователните надзорни органи се подобаващо представени в ЕССР. 
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Изменение 156
Udo Bullmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Членовете на Генералния съвет, 
които са също така и членове на 
Генералния съвет на ЕЦБ действат 
независимо при изпълнение на 
служебните си задължения, по-
конкретно когато има вероятност 
решенията на ЕССР да засягат 
мандата на ЕЦБ.

Or. en

Изменение 157
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Редовните пленарни заседания на 
Генералния съвет се свикват от 
председателя на Генералния съвет и се 
провеждат не по-малко от четири пъти 
годишно. Извънредните заседания се 
свикват по инициатива на председателя 
на Генералния съвет или по молба на 
най-малко една трета от членовете,
имащи право на глас.

1. Редовните пленарни заседания на 
Генералния съвет се свикват от 
председателя на Генералния съвет и се 
провеждат не по-малко от четири пъти 
годишно. Извънредните заседания се 
свикват по инициатива на председателя 
на Генералния съвет или по молба на 
най-малко една трета от членовете.

Or. en
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Изменение 158
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. На заседанията на Генералния 
съвет може да бъде поканен 
съответно по един представител на 
високо равнище от държавите, които 
не са членки на ЕС, но участват в 
Европейското икономическо 
пространство/Европейската 
асоциация за свободна търговия.

Or. en

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

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки от членовете на Генералния 
съвет, имащи право на глас, има по един 
глас. 

1. Генералният съвет се стреми към 
единодушие. Когато единодушието не 
може да бъде постигнато, всеки от 
членовете на Генералния съвет, имащи 
право на глас, има по един глас. 

Всеки член на Генералния съвет може 
по всяко време да поиска гласуването 
на проект за предупреждение или за 
препоръка.

Or. en
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Изменение 160
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да бъде проведено гласуване в 
рамките на Генералния съвет, е 
необходим кворум от две трети от 
членовете, имащи право на глас. При 
липса на кворум председателят може да 
свика извънредно заседание, на което 
решенията могат да се вземат 
независимо от кворума.

3. За да бъде проведено гласуване в 
рамките на Генералния съвет, е 
необходим кворум с присъствие на две 
трети от членовете, имащи право на 
глас. При липса на такъв кворум 
председателят може да свика 
извънредно заседание, на което 
решенията могат да се вземат 
независимо от кворума.

Or. en

Обосновка

Кворумът от две трети е оправдан, но с добавянето на израза за присъствието 
следва да бъде изяснено, че процесът на гласуване на включва каквото и да било 
претегляне на гласовете. ЕССР е европейски орган, който не позволява 
представителство на национални интереси, а членовете му са задължени единствено 
към европейските цели. 

Изменение 161
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Чрез дерогация от параграф 2, за 
да се направи публично 
предупреждение или препоръка, се 
изисква мнозинство от две трети от 
гласовете.

Or. en
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Обосновка

Кворумът от две трети е оправдан, но с добавянето на израза за присъствието 
следва да бъде изяснено, че процесът на гласуване на включва каквото и да било 
претегляне на гласовете. ЕССР е европейски орган, който не позволява 
представителство на национални интереси, а членовете му са задължени единствено 
към европейските цели. 

Изменение 162
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заместник-председателят на ЕССР; б) двамата заместник-председатели 
на ЕССР, които са също и 
председатели на ЕОЗППО и ЕОЦКП;

Or. it

Изменение 163
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заместник-председателят на ЕССР; б) първият и вторият заместник-
председател на ЕССР;

Or. en
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Изменение 164
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заместник-председателят на ЕССР; б) първият и вторият заместник-
председател на ЕССР;

Or. en

Обосновка

Вторият заместник-председател на ЕССР и тримата от шестте експерти следва да 
бъдат членове на Управителния комитет.

Изменение 165
Derk Jan Eppink

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) пет други членове на Генералния 
съвет, които са и членове на 
Генералния съвет на ЕЦБ. Те се 
избират от и измежду членовете на 
Генералния съвет, които са и членове 
на Генералния съвет на ЕЦБ, за 
мандат от две години;

заличава се

Or. en

Обосновка

Предвид числеността на Генералния съвет, в чийто състав ще влизат общо 
61 членове, Управителният комитет, който ще подпомага Генералния съвет във 
връзка с процеса на вземане на решения, трябва да може да работи бързо и 
ефективно.
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Изменение 166
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) пет други членове на Генералния 
съвет, които са и членове на Генералния 
съвет на ЕЦБ. Те се избират от и 
измежду членовете на Генералния 
съвет, които са и членове на 
Генералния съвет на ЕЦБ, за мандат 
от две години;

в) двама други членове на Генералния 
съвет, които са и членове на Генералния 
съвет на ЕЦБ.

Or. it

Изменение 167
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) пет други членове на Генералния 
съвет, които са и членове на 
Генералния съвет на ЕЦБ. Те се 
избират от и измежду членовете на 
Генералния съвет, които са и членове 
на генералния съвет на ЕЦБ, за мандат 
от две години;

в) шест други членове на Генералния 
съвет, включително три независими 
лица на ротационен принцип, като се 
съблюдава необходимият баланс 
между държавите-членки и 
държавите в и извън еврозоната. Те 
се избират от членовете на Генералния 
съвет, за мандат от две години;

Or. en

Изменение 168
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) пет други членове на Генералния 
съвет, които са и членове на Генералния 

в) двама други членове на Генералния 
съвет, които са и членове на Генералния 
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съвет на ЕЦБ. Те се избират от и 
измежду членовете на генералния съвет, 
които са и членове на Генералния съвет 
на ЕЦБ, за мандат от две години;

съвет на ЕЦБ, които са 
представители на държавите-членки 
извън еврозоната. Те се избират от и 
измежду членовете на Генералния 
съвет, които са и членове на Генералния 
съвет на ЕЦБ, за мандат от две години;

Or. en

Обосновка

Целта на предложеното изменение е да увеличи ефективността на Управителния 
комитет като ограничи броя на неговите членове и като определя, че те ще бъдат 
както от държави от еврозоната, така и от тези извън нея. Трябва да има 
балансирано представителство на централните банки на държавите извън 
еврозоната в Управителния комитет на ЕССР.

Изменение 169
Danuta Jazłowiecka

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) пет други членове на Генералния 
съвет, които са и членове на Генералния 
съвет на ЕЦБ. Те се избират от и 
измежду членовете на Генералния 
съвет, които са и членове на Генералния 
съвет на ЕЦБ, за мандат от две години;

в) двама други членове на Генералния 
съвет, които са и членове на Генералния 
съвет на ЕЦБ, които пропорционално 
представляват държавите-членки в и 
извън еврозоната. Те се избират от и 
измежду членовете на Генералния 
съвет, които са и членове на Генералния 
съвет на ЕЦБ, за мандат от две години; 

Or. en

Обосновка

Целта на предложеното изменение е да увеличи адекватността на Управителния 
комитет като определя, че те ще бъдат както от държави от еврозоната, така и 
от тези извън нея. Трябва да има балансирано представителство на централните 
банки на държавите извън еврозоната в Управителния комитет на ЕССР.
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Изменение 170
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) пет други членове на Генералния 
съвет, които са и членове на Генералния 
съвет на ЕЦБ. Те се избират от и 
измежду членовете на генералния съвет, 
които са и членове на Генералния съвет 
на ЕЦБ, за мандат от две години;

в) пет други членове на Генералния 
съвет, които са и членове на Генералния 
съвет на ЕЦБ включително заместник-
председателя на ЕЦБ, като се има 
предвид необходимостта да се осигури 
балансирано представителство на 
държавите-членки в и извън 
еврозоната. Те се избират от и измежду 
членовете на Генералния съвет, които са 
и членове на Генералния съвет на ЕЦБ, 
за мандат от четири години;

Or. en

Обосновка

Вторият заместник-председател на ЕССР и тримата от шестте експерти следва да 
бъдат членове на Управителния комитет.

Изменение 171
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) един член на Европейската 
комисия;

заличава се

Or. en
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Изменение 172
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) председателят на Европейския банков
орган;

д) председателят на Европейския 
надзорен орган (банки);

Or. en

Изменение 173
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) председателят на Европейския 
орган за застраховане и 
професионално пенсионно 
осигуряване;

заличава се

Or. it

Изменение 174
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) председателят на Европейския орган 
за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване;

е) председателят на Европейския 
надзорен орган (застраховане и 
професионално пенсионно 
осигуряване);

Or. en
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Изменение 175
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) председателят на Европейския 
орган за ценни книжа и пазари;

заличава се

Or. it

Изменение 176
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) председателят на Европейския орган 
за ценни книжа и пазари;

ж) председателят на Европейския 
надзорен орган (ценни книжа и пазари);

Or. en

Изменение 177
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) председателят на Икономическия и 
финансов комитет.

заличава се

Or. en
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Изменение 178
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) председателят на Икономическия и 
финансов комитет.

з) трима от шестимата независими 
лица, посочени в член 6, параграф 1, 
буква еа).

Or. en

Обосновка

Вторият заместник-председател на ЕССР и трима от шестимата експерти следва 
да бъдат членове на Управителния комитет.

Изменение 179
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква з a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) председателят на 
Консултативния научен комитет.  

Or. en

Обосновка

В допълнение към Консултативния научен комитет един независим орган от учени и 
експерти следва да предоставя на ЕССР независими съвети и допълнителна 
информация по съществени въпроси. Председателят на Консултативния научен 
комитет трябва да бъде член на Управителния комитет. 
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Изменение 180
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко освободено място на избран 
член на Управителния комитет се 
попълва чрез избор на нов член от 
Генералния съвет.

заличава се

Or. en

Изменение 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултативен технически комитет Консултативен научен комитет

Or. en

Обосновка

Надзора на макроикономическия дисбаланс в рамките на ЕС изисква съответните 
макроикономически участници и гражданското общество да вземат участие. Онези 
от засегнатите групи, които понасят икономическите и социалните рискове от 
финансовите кризи, без да са отговорни за тях, следва да бъдат включени.

Изменение 182
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В състава на консултативния 
технически комитет се включват:

1. В състава на консултативния 
технически комитет се включват 15 
експерти с призната компетентност 
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и гарантирана независимост, 
предложени от Управителния съвет. 
Те притежават широк спектър от 
професионален опит и умения.

a) по един представител на всяка 
национална централна банка и един 
представител на ЕЦБ;
б) по един представител на 
компетентния национален надзорен 
орган за всяка държава-членка;
в) един представител на Европейския 
банков орган;
г) един представител на Европейския 
орган за застраховане и 
професионално пенсионно 
осигуряване;
д) един представител на Европейския 
орган за ценни книжа и пазари;
е) двама представители на 
Комисията;
ж) един представител на 
Икономическия и финансов комитет;
Надзорните органи от всяка държава-
членка избират по един свой 
представител в комитета. Когато 
дневният ред на заседанието включва 
точки, засягащи компетенциите на 
няколко национални надзорни органа 
от една и съща държава-членка, 
съответният представител участва 
единствено в обсъждането на въпроси 
от дневния ред, които спадат към 
неговата компетентност.

Те се одобряват от Генералния съвет 
за мандат от четири години, който 
може да бъде подновен еднократно.

Or. en

Обосновка

По-дългият мандат е по-добра гаранция за независимостта. Следователно се 
предлага четиригодишен мандат с възможност за еднократно удължаване.
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Изменение 183
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В състава на Консултативния 
технически комитет се включват:

1. В състава на Консултативния научен
комитет се включват:

Or. en

Обосновка

Надзора на макроикономическия дисбаланс в рамките на ЕС изисква съответните 
макроикономически участници и гражданското общество да вземат участие. Онези 
от засегнатите групи, които понасят икономическите и социалните рискове от 
финансовите кризи, без да са отговорни за тях, следва да бъдат включени.

Изменение 184
Sven Giegold, Pascal Canfin

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В състава на Консултативния 
технически комитет се включват:

1. В състава на Консултативния научен
комитет се включват:

Or. en

Изменение 185
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В състава на Консултативния 
технически комитет се включват:

1. В състава на Консултативния научен
комитет се включват:
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Or. en

Изменение 186
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по един представител на всяка 
национална централна банка и един 
представител на ЕЦБ;

а) девет експерти с призната 
компетентност и гарантирана 
независимост, предложени от 
Управителния съвет. Те притежават 
широк спектър от професионален 
опит и компетентност и имат 
балансирани общи и експертни знания 
по отношение на страната по 
продажбите (банки и други 
оператори на финансови услуги), 
страната на покупките 
(потребители, корпоративни 
потребители и такива от МСП и 
инвеститори) и работниците и 
служителите от сектора. Те се 
одобряват от Генералния съвет за 
мандат от две години, който може да 
бъде подновен.

Or. en

Изменение 187
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по един представител на 
компетентния национален надзорен 
орган от всяка държава-членка;

б) по един експерт с призната 
компетентност и гарантирана 
независимост, посочен съответно от 
Европейската конфедерация на 
профсъюзите, Business Europe и 
Европейската организация на 
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потребителите;

Or. en

Изменение 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по един представител на 
компетентния национален надзорен
орган от всяка държава-членка;

б) по един представител съответно от 
Европейската конфедерация на 
профсъюзите, Business Europe и 
Европейската организация на 
потребителите;

Or. en

Обосновка

Надзора на макроикономическия дисбаланс в рамките на ЕС изисква съответните 
макроикономически участници и гражданското общество да вземат участие. Онези 
от засегнатите групи, които понасят икономическите и социалните рискове от 
финансовите кризи, без да са отговорни за тях, следва да бъдат включени.

Изменение 189
Sven Giegold, Pascal Canfin

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) по един представител съответно 
от Европейската конфедерация на 
профсъюзите, Business Europe и 
Европейската организация на 
потребителите;

Or. en



PE439.845v01-00 60/93 AM\808496BG.doc

BG

Обосновка

Надзора на макроикономическия дисбаланс в рамките на ЕС изисква съответните 
макроикономически участници и гражданското общество да вземат участие. Онези 
от засегнатите групи, които понасят икономическите и социалните рискове от 
финансовите кризи, без да са отговорни за тях, следва да бъдат включени.

Изменение 190
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Надзорните органи от всяка държава-
членка избират по един свой 
представител в комитета. Когато 
дневният ред на заседанието включва 
точки, засягащи компетенциите на 
няколко национални надзорни органа 
от една и съща държава-членка, 
съответният представител участва 
единствено в обсъждането на въпроси 
от дневния ред, които спадат към 
неговата компетентност.

заличава се

Or. en

Изменение 191
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Надзорните органи от всяка държава-
членка избират по един свой 
представител в комитета. Когато 
дневният ред на заседанието включва 
точки, засягащи компетенциите на 
няколко национални надзорни органа 
от една и съща държава-членка, 
съответният представител участва 

Надзорните органи от всяка държава-
членка избират по един свой 
представител в комитета. Що се отнася 
до представителството на
националните надзорни органи, 
съответните  представители на 
високо равнище се сменят на 
ротационен принцип в зависимост от 
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единствено в обсъждането на въпроси 
от дневния ред, които спадат към 
неговата компетентност.

характера на обсъжданите въпроси, 
освен ако националните надзорни 
органи не са се договорили за общ 
представител.

Or. de

Обосновка

Една нова система за надзор трябва да разграничава между различните рискове за 
финансовите пазари, както и да взема предвид различията в  търговските модели на 
застрахователните дружества и другите финансови институции. Ето защо е 
необходимо да се гарантира, че застрахователните надзорни органи също са 
подобаващо представени в Консултативния технически комитет на ЕССР.

Изменение 192
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За да предоставя съвети и помощ 
по въпроси, свързани с дейността на 
ЕССР, Консултативният научен 
комитет работи в тясно 
сътрудничество с експертните 
работни групи на ЕССР.

Or. en

Изменение 193
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. По целесъобразност 
Консултативният научен комитет 
предлага на Генералния съвет да 
организира консултации на ранен 
етап със заинтересовани страни като 
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участници на пазара, организации на 
потребителите, експерти от 
научните среди по открит и 
прозрачен начин, без да се забравят 
изискванията за поверителност.  

Or. en

Обосновка

Само Генералният съвет може да представлява ЕССР навън и той следва да е 
компетентен да решава относно започването на публични консултации.

Изменение 194
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Консултативен експертен комитет

1. Консултативният експертен 
комитет се състои от девет 
експерти с призната компетентност 
и гарантирана независимост, 
предложени от Управителния съвет, 
които притежават широк кръг от 
опит и компетентност и трябва да 
бъдат одобрени от Генералния съвет, 
като техният мандат е две години с 
възможност за подновяване.
2. Председателят на 
Консултативния експертен комитет 
се определя от Генералния съвет по 
предложение на председателя на 
Управителния комитет.
3. Консултативният експертен 
комитет изпълнява задачите, 
посочени в член 4, параграф 5а.
4. Секретариатът на ЕССР 
подпомага дейността на 
Консултативния експертен 
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комитет, а ръководителят на 
Секретариата участва в заседанията. 

Or. en

Обосновка

В допълнение към Консултативния технически комитет един независим орган от 
учени и експерти следва да предоставя на ЕССР независими съвети и допълнителна 
информация по съществени въпроси. Председателят на Консултативния експертен 
комитет трябва да бъде член на Управителния комитет. 

Изменение 195
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докато изпълнява своите задачи, ЕССР 
се консултира при необходимост със 
заинтересовани страни от частния 
сектор.

Докато изпълнява своите задачи, ЕССР 
се консултира при необходимост със 
заинтересовани страни от частния 
сектор.

За тази цел се създава консултативен 
панел, който да позволява на ЕССР да
се извлича полза от приноса към 
разбирането за развитието на 
финансовата система.

Or. en

Обосновка

Консултирането на заинтересованите страни е по-вероятно да бъде полезно за 
разбирането на ЕССР по отношение на пазара, ако е под формата на официално 
обсъждане с практици.
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Изменение 196
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докато изпълнява своите задачи, ЕССР 
се консултира при необходимост със
заинтересовани страни от частния 
сектор.

Докато изпълнява своите задачи, ЕССР 
търси при необходимост гледните 
точки на заинтересовани страни от 
частния или обществения сектор, по-
специално, но не единствено, групите 
на заинтересованите от ЕНО.

Or. en

Изменение 197
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докато изпълнява своите задачи, ЕССР 
се консултира при необходимост със 
заинтересовани страни от частния 
сектор.

Докато изпълнява своите задачи, ЕССР 
се консултира със заинтересовани 
страни, включително най-малко с 
групите на заинтересованите от 
ЕНО.

Or. en

Обосновка

ЕССР следва да се консултира с всички заинтересовани страни, а не само с тези от 
частния сектор. Това трябва да се прави по всички въпроси, които заинтересованите 
смятат за важни, а не по усмотрение на ЕССР.
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Изменение 198
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейските надзорни органи, 
националните централни банки и 
държавите-членки осъществяват тясно 
сътрудничество с ЕКСР и му 
предоставят цялата информация, 
необходима за осъществяване на 
неговите задачи в съответствие със 
законодателството на Общността.

2. Европейските надзорни органи, 
националните централни банки и 
държавите-членки осъществяват тясно 
сътрудничество с ЕКСР и му 
предоставят свързаната информация, 
необходима за осъществяване на 
неговите задачи в съответствие със 
законодателството на Общността.

Or. de

Обосновка

ЕССР упражнява макропруденциален надзор и затова се нуждае от свързаните данни 
за да може да идентифицира системните рискове в мащаб ЕС. Предоставянето на 
данни в обобщена форма ще позволи и едно рационално разпределение на задачите, 
като се има предвид, че ЕССР не бива да бъде претоварен.

Изменение 199
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ЕССР може да изисква информация 
от Европейските надзорни органи в 
резюмирана или обобщена форма, която 
да не позволява установяването на 
отделните финансови институции. Ако 
тези органи не разполагат с изискваните 
данни или не ги предоставят 
своевременно, ЕССР може да изисква 
данните от националните надзорни 

3. По искане на ЕССР Европейските 
надзорни органи предоставят
информация в резюмирана или 
обобщена форма, която да не позволява 
установяването на отделните финансови 
институции. Ако тези органи не 
разполагат с изискваните данни или не 
ги предоставят своевременно, 
националните надзорни органи, 
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органи, от националните централни 
банки или от други органи на 
държавите-членки.

националните централни банки или 
други органи на държавите-членки 
предоставят данни по искане на 
ЕССР.

Or. en

Изменение 200
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ЕССР може да изисква информация 
от Европейските надзорни органи в 
резюмирана или обобщена форма, която 
да не позволява установяването на 
отделните финансови институции. Ако 
тези органи не разполагат с изискваните 
данни или не ги предоставят 
своевременно, ЕССР може да изисква 
данните от националните надзорни 
органи, от националните централни 
банки или от други органи на 
държавите-членки.

3. По искане на ЕССР Европейските 
надзорни органи предоставят 
информация в резюмирана или 
обобщена форма. Ако тези органи не 
разполагат с изискваните данни или не 
ги предоставят своевременно, 
националните надзорни органи, 
националните централни банки или 
други органи на държавите-членки 
предоставят данни по искане на 
ЕССР.

Or. en

Изменение 201
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. ЕССР може да отправи обосновано 
искане до Европейските надзорни 
органи за предоставяне на данни, 
които не са в резюмирана или 
обобщена форма.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Информацията, предоставена в обобщена форма следва да даде възможност на 
ЕССР да идентифицира рисковете и да предприеме подходящи мерки. Събирането на 
данни за отделни финансови институции следва да бъде в отговорностите само на 
националните и европейските надзорни органи.

Изменение 202
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. ЕССР може да отправи обосновано 
искане до Европейските надзорни 
органи за предоставяне на данни, 
които не са в резюмирана или 
обобщена форма.

заличава се

Or. en

Изменение 203
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. ЕССР може да отправи обосновано 
искане до Европейските надзорни 
органи за предоставяне на данни, които 
не са в резюмирана или обобщена 
форма.

4. Когато съществува устойчив и 
висок риск от дезорганизация на 
пазара, което се потвърждава от 
обективно проверяеми данни и което 
може да породи обосновани опасения 
за определена институция, а 
информацията по член 15, параграф 3 
не е достатъчна ЕССР да изпълнява 
своите задачи, ЕССР може да отправи 
обосновано искане до Европейските 
надзорни органи за предоставяне на 
данни, които не са в резюмирана или 
обобщена форма.

Когато ЕССР изисква данни, които не 
са в резюмирана или обобщена форма, 
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обоснованото искане аргументира 
защо данните относно съответната 
конкретна финансова институция се 
считат за съществени, предвид 
системния риск и за необходими, 
предвид преобладаващата пазарна 
ситуация.

Or. en

Обосновка

Ролята на ЕССР следва да е макропруденциална и следователно, по правило, няма 
нужда да има достъп до информация, специфична за дадено дружество. Вторият 
параграф хармонизира предложението с общия подход на Съвета.

Изменение 204
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Преди изискването на информация 
в съответствие с параграфи 3 и 4 
ЕКСР се консултира надлежно със 
съответния Европейски надзорен 
орган, за да се гарантира 
целесъобразността на искането. 

заличава се

Or. en

Изменение 205
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Преди изискването на информация в 
съответствие с параграфи 3 и 4 ЕССР 
се консултира надлежно със съответния 
Европейски надзорен орган, за да се 
гарантира целесъобразността на

5. Преди всяко изискване на 
информация, която не е в резюмирана 
или обобщена форма, ЕССР се 
консултира надлежно със съответния 
европейски надзорен орган, за да се 
гарантира, че искането е обосновано и 
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искането. целесъобразно. Ако съответният 
Европейски надзорен орган не счита, 
че искането е обосновано и 
целесъобразно, той незабавно връща 
искането на ЕССР и изисква 
допълнителна обосновка. След като 
ЕССР е предоставил исканата 
допълнителна обосновка на 
съответния европейски надзорен 
орган, европейският надзорен орган 
прехвърля изисканите данни на ЕССР, 
при условие че той продължи да има 
достъп да съответните данни.

Or. en

Обосновка

Определено съществува необходимост от подобряване на обмена на информация, за 
да се подобри разбирането на системния риск. Важно е обаче да не се подкопават 
принципите на пазара посредством евентуалното разкриване на чувствителни и 
поверителни данни, което може да наруши нормалното функциониране на 
финансовите пазари.

Изменение 206
Derk Jan Eppink

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Преди изискването на информация в 
съответствие с параграфи 3 и 4 ЕССР се 
консултира надлежно със съответния 
Европейски надзорен орган, за да се 
гарантира целесъобразността на 
искането.

5. Преди изискването на информация в 
съответствие с параграфи 3 и 4 ЕССР се 
консултира надлежно с получателя на 
искането, за да се гарантира 
целесъобразността на искането. В 
случаите, когато получателят не 
счита, че искането е целесъобразно, 
той може да отправи искане към 
Генералния съвет на ЕССР да реши 
дали искането е обосновано. Ако 
Генералният съвет потвърди 
искането, получателят предоставя 
информацията незабавно .
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Or. en

Обосновка

Съществува необходимост да се гарантира, че исканията са целесъобразни и не са в 
прекалено голяма тежест, като в същото време не се подкопава ролята на ЕССР или 
неговите възможности да изисква информацията, която му е необходима, за да 
изпълнява своите функции.

Изменение 207
Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Преди изискването на информация в 
съответствие с параграфи 3 и 4 ЕКСР се 
консултира надлежно със съответния 
Европейски надзорен орган, за да се 
гарантира целесъобразността на 
искането.

5. Преди изискването на информация в 
съответствие с параграфи 3 и 4 ЕКСР се 
консултира надлежно със съответния 
Европейски надзорен орган, за да се 
гарантира целесъобразността на 
искането. Допълнителното 
задължение за предоставяне на данни 
от страна на финансовите 
институции по искане на ЕССР не 
следва да води до несъразмерно 
нарастване на административната 
тежест.

Or. en

Обосновка

Финансовите институции следва да изпълнят своите задължения за предоставяне на 
данни като използват вече съществуващото информационно звено за контакт, с цел 
да се предотврати нарастването на бюрокрацията.
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Изменение 208
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Личният състав на ЕССР може, 
заедно с личния състав на 
Европейските надзорни органи, да 
взема участие в заседанията на 
надзорните органи и важните за 
системата финансови групи, по-
специално колегиумите на 
надзорните органи, и може да 
отправя запитвания и да получава 
необходимата информация от 
първоизточника. 

Or. en

Изменение 209
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Всяко искане от страна на ЕССР 
да получи данни относно определена 
финансова институция, се съобщава 
на финансовата институция, която 
има правото – без да се засягат 
правните средства на защита, с 
които тя разполага – да вземе 
отношение по същество относно 
искането на ЕССР. Съответният 
упълномощен национален орган 
изпълнява ролята на посредник, като 
надзорен орган, за всеки вид подобна 
информация от въпросната 
институция, като дава своето 
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съгласие, преди Европейският 
надзорен орган да предостави 
информацията на ЕССР.

Or. en

Обосновка

Важно е всяко искане от страна на ЕССР за достъп до данни, отнасящи се до 
определена институция, да се съобщава изцяло на тази институция и тя да има 
възможност да вземе отношение по съществото на направеното от ЕССР искане.

Изменение 210
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. ЕССР може да си сътрудничи с 
надзорни органи на трети държави и 
международни форуми, с цел да 
улесни обмена на информация и да 
създаде механизъм за събиране и 
обмен на информация относно 
системните рискове, необходима за 
изпълнение на неговите задачи.

Or. en

Обосновка

ЕССР следва да разполага с ясен международен мандат, за да подпомага събирането 
и обмена на информация с други финансови пазари, за да все вземе предвид 
трансграничното естество на евентуален системен риск.

Изменение 211
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б) По смисъла на член 15, параграфи 
4, 5 и 5а) ЕССР, Европейските 
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надзорни органи и упълномощените 
национални органи вземат изцяло 
предвид съществуващите 
споразумения с надзорните органи на 
трети държави.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията сякаш не взима предвид договореностите относно 
надзора на банки, опериращи в ЕС, за които упълномощеният надзорен орган се 
намира извън ЕС. Необходимо е в рамките на ЕС да се вземат предвид 
съществуващите договорености с надзорните органи на трети държави.

Изменение 212
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако са идентифицирани значителни 
рискове за постигането на целта, 
установена в член 3, параграф 1, ЕССР 
отправя предупреждения и издава 
препоръки за оздравителни мерки, 
когато това е целесъобразно.

1. Ако са идентифицирани значителни 
рискове за постигането на целта, 
установена в член 3, параграф 1, ЕССР 
отправя предупреждения и издава 
препоръки за оздравителни мерки, 
когато това е целесъобразно 
включително за законодателни 
инициативи, когато счете за 
необходимо, и предлага мерки за 
подпомагане, които са подходящи за 
определен случай.

Or. en

Обосновка

Целта на предложеното изменение е да се засили способността на ЕССР да 
стабилизира икономическата ситуация в самото начало на кризата. ЕССР следва 
също така да може да предлага подходящи инструменти за оказване на подкрепа, 
които ще бъдат обявени заедно с препоръките и предупрежденията.  Тази 
компетентност ще повиши ефективността на ЕССР. Има вероятност препоръките 
и предупрежденията на ЕССР да оказват значително въздействие върху финансовите 
пазари и икономиките на държавите-членки.  
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Изменение 213
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако са идентифицирани значителни 
рискове за постигането на целта, 
установена в член 3, параграф 1, ЕССР 
отправя предупреждения и издава 
препоръки за оздравителни мерки, 
когато това е целесъобразно.

1. Ако са идентифицирани значителни 
рискове за постигането на целта, 
посочена в член 3, параграф 1, ЕССР 
отправя предупреждения и, когато е 
целесъобразно, издава препоръки за 
оздравителни мерки, включително за 
законодателни инициативи, когато е 
уместно.

Or. en

Обосновка

Неотдавнашната криза демонстрира, че системен риск може да бъде породен от 
законодателни мерки; следователно ЕССР следва да бъде в състояние да се занимае с 
всеки потенциален недостатък от законодателно естество. Причината която лежи в 
основата на предложеното изменение вече беше изтъкната от Съвета по 
икономическите и финансовите въпроси.

Изменение 214
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако са идентифицирани значителни 
рискове за постигането на целта, 
установена в член 3, параграф 1, ЕССР 
отправя предупреждения и издава 
препоръки за оздравителни мерки, 
когато това е целесъобразно.

1. Ако са идентифицирани значителни 
рискове за постигането на целта, 
посочена в член 3, параграф 1, ЕССР 
отправя предупреждения и, когато е 
целесъобразно, издава препоръки за 
оздравителни мерки, включително за 
законодателни инициативи, когато е 
уместно.

Or. en
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Обосновка

Неотдавнашната криза демонстрира, че системен риск може да бъде породен от 
законодателни мерки; поради това ЕССР следва да бъде в състояние да се занимае с 
всеки потенциален недостатък от законодателно естество.

Изменение 215
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако са идентифицирани значителни 
рискове за постигането на целта, 
установена в член 3, параграф 1, ЕКСР 
отправя предупреждения и издава 
препоръки за оздравителни мерки, 
когато това е целесъобразно.

1. Ако са идентифицирани значителни 
рискове за постигането на целта, 
установена в член 3, параграф 1, ЕКСР 
отправя предупреждения и издава 
препоръки за оздравителни мерки, 
когато това е целесъобразно. 
Предупрежденията и препоръките се 
огласяват, когато това е необходимо.

Or. en

Изменение 216
Enikő Győri

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Адресатите на препоръките и 
предупрежденията, издадени от 
ЕССР могат да бъдат финансови 
институции в Съюза, ЕЦБ и 
националните централни банки.

Or. en

Обосновка

Националните централни банки и Европейската централна банка не следва да бъдат 
изваждани от кръга на евентуалните адресати на необвързващите препоръки и 
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предупреждения, направени от ЕССР.

Изменение 217
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предупрежденията или 
препоръките се предават също на 
Съвета и, когато адресати са един или 
повече национални надзорни органи, 
на Европейските надзорни органи. 

3. Всички предупреждения или 
препоръки се предават също на Съвета, 
на председателя на водещата 
комисия на Европейския парламент и
на Европейските надзорни органи.

Or. en

Изменение 218
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предупрежденията или препоръките 
се предават също на Съвета и, когато 
адресати са един или повече национални 
надзорни органи, на Европейските 
надзорни органи.

3. Предупрежденията или препоръките 
се предават също на адресатите в 
съответствие с параграф 2, на Съвета 
и, когато адресати са един или повече 
национални надзорни органи, на 
Европейските надзорни органи.

Or. en

Обосновка

Фактът, че препоръките се издават чрез Съвета може да не гарантира, че те се 
базират основно на технически оценки; следователно подходящите процедури за 
пряка комуникация трябва да бъдат одобрени от адресатите на препоръките, вместо 
от Съвета. Причината която лежи в основата на предложеното изменение вече беше 
изтъкната от Съвета по икономическите и финансовите въпроси.
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Изменение 219
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предупрежденията или препоръките 
се предават също на Съвета и, когато 
адресати са един или повече национални 
надзорни органи, на Европейските 
надзорни органи.

3. Предупрежденията или препоръките 
се предават също на адресатите в 
съответствие с параграф 2, на Съвета 
и, когато адресати са един или повече 
национални надзорни органи, на 
Европейските надзорни органи.

Or. en

Обосновка

Фактът, че препоръките се издават от Съвета може да не гарантира, че те се 
базират основно на технически оценки; следователно подходящите процедури за 
пряка комуникация трябва да бъдат одобрени от адресатите на препоръките, вместо 
от Съвета.

Изменение 220
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предупрежденията или препоръките 
се предават също на Съвета и, когато 
адресати са един или повече национални 
надзорни органи, на Европейските 
надзорни органи.

3. Предупрежденията или препоръките 
се предават също на адресатите в 
съответствие с параграф 2, на Съвета 
и, когато адресати са един или повече 
национални надзорни органи, на 
Европейските надзорни органи.

Or. en

Обосновка

Фактът, че препоръките се издават от Съвета може да не гарантира, че те се 
базират основно на технически оценки; следователно подходящите процедури за 
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пряка комуникация трябва да бъдат одобрени от адресатите на препоръките, вместо 
от Съвета.

Изменение 221
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 16 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16a
Действия при извънредна ситуация

1. В случай на неблагоприятно 
развитие, което може сериозно да 
застраши нормалното 
функциониране и цялост на 
финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансова 
система в Европейския съюз или на 
части от нея, ЕССР, в съответствие 
с член 3, параграф 2), буква б) и член 
10 съответно от Регламент (ЕС) № 
.../...( ЕБОН), Регламент (ЕС) № .../...(
ЕОЦКП), Регламент (ЕС) 
№.../...(EОЗППО) има право да издава 
предупреждения по собствена 
инициатива или по искане на 
Европейския парламент, Съвета или 
Комисията, като обяви наличието на 
извънредно положение.
2. Веднага щом отправи 
предупреждение, ЕССР уведомява 
едновременно Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
Европейския надзорен орган.
3. ЕССР преразглежда 
предупреждението, посочено в 
параграф 1, по собствена инициатива 
или по искане от страна на 
Европейски надзорен орган, 
Европейския парламент, Съвета или 
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Комисията.

Or. en

Изменение 222
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 16 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16a
Действия при извънредна ситуация

1. В случай на неблагоприятни 
промени, които могат сериозно да 
застрашат доброто функциониране и 
целостта на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансова 
система в Европейския съюз или на 
част от нея, ЕССР съгласно член 3, 
параграф 2, буква б) може да отправи 
предупреждения по собствена 
инициатива или по искане от страна 
на ЕНО, Европейския парламент, 
Съвета или Комисията и да обяви 
наличието на извънредно положение. 
Тези предупреждения следва да не се 
огласяват, за да се гарантира 
извършването на точен анализ на 
финансовите пазари, в рамките на 
който ЕССР не трябва да взема под 
внимание реакциите, които буха 
могли да настъпят на капиталовия 
пазар.
2. Веднага щом отправи 
предупреждение, ЕССР едновременно 
информира Европейския парламент, 
Съвета, Комисията, националните 
надзорни органи и Европейския 
надзорен орган.

Or. en
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Изменение 223
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 16 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16a
Действия при извънредна ситуация

1. В случай на неблагоприятни 
промени, които могат сериозно да 
застрашат доброто функциониране и 
целостта на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансова 
система в Европейския съюз или пък 
част от нея, ЕССР съгласно член 3, 
параграф 2, буква б) може да отправи 
предупреждения по собствена 
инициатива или вследствие на  
искане от страна на ЕНО, 
Европейския парламент, Съвета, 
даден национален надзорен орган или 
Комисията и да обяви наличието на 
извънредно положение.
2. Веднага щом отправи 
предупреждение, ЕССР едновременно 
информира Европейския парламент, 
Съвета, Комисията, Европейския 
надзорен орган и националните 
надзорни органи.

Or. en

Обосновка

Упълномощените национални органи следва също да могат да призоват ЕССР да ги 
уведоми за евентуално положение на  извънредна опасност за  пазара. Освен това, те 
следва да бъдат пряко информирани за всяко предупреждение в извънредни ситуации.
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Изменение 224
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 16 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16a
Действия при извънредна ситуация

1. В случай на неблагоприятно 
развитие, което може сериозно да 
застраши доброто функциониране и 
целостта на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансова 
система в Европейския съюз или на 
част от нея, ЕССР съгласно член 3, 
параграф 2, буква б) може да отправи 
предупреждения по собствена 
инициатива или по искане от страна 
на даден орган, Европейския 
парламент, Съвета, даден национален 
надзорен орган или Комисията и да 
обяви наличието на извънредно 
положение, ако е необходимо.
2. Веднага щом отправи 
предупреждение, ЕССР уведомява 
едновременно Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
Европейския надзорен орган.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение цели да се осигури правомощие на ЕССР да обявява 
съществуването на извънредно положение. Подобна декларация следва да 
представлява задействащото събитие, което дава възможност на съответния ЕНО 
да взема решения, които са пряко приложими за упълномощените национални органи. 
Създаването на единния пазар на ЕС на финансови услуги налага всъщност 
координирано действие за справяне с потенциални извънредни ситуации, тъй като 
криза в една държава-членка може бързо да се разпространи отвъд нейните граници.
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Изменение 225
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 16 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16a
Действия при извънредна ситуация

1. В случай на неблагоприятно 
развитие, което може сериозно да 
застраши доброто функциониране и 
целостта на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансова 
система в Европейския съюз или на 
част от нея, ЕССР съгласно член 3, 
параграф 2, буква б) може да отправи 
предупреждения по собствена 
инициатива или по искане от страна 
на даден орган, Европейския 
парламент, Съвета, даден национален 
надзорен орган или Комисията и да 
обяви наличието на извънредно 
положение, ако е необходимо.
2. Веднага щом отправи 
предупреждение, ЕССР уведомява 
едновременно Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
Европейския надзорен орган.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение цели да се осигури правомощие на ЕССР да обявява 
съществуването на извънредно положение. Подобна декларация следва да 
представлява задействащото събитие, което дава възможност на съответния ЕНО 
да взема решения, които са пряко приложими за упълномощените национални органи.
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Изменение 226
Miguel Portas

Предложение за регламент
Член 16 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16a
Действия при извънредна ситуация

1. В случай на неблагоприятно 
развитие, което може сериозно да 
застраши доброто функциониране и 
целостта на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансова 
система в Европейския съюз или на 
част от нея, ЕССР съгласно член 3, 
параграф 2, буква б) може да отправи 
предупреждения по собствена 
инициатива или по искане от страна 
на даден Европейски надзорен орган, и 
да обяви наличието на извънредно 
положение.
2. Веднага щом отправи 
предупреждение, ЕССР уведомява 
едновременно Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
Европейския надзорен орган.

Or. en

Обосновка

Изменение 227
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато препоръките, посочени в 
член 3, параграф 2, буква г), са 
отправени до една или повече държави-
членки, или до един или повече 
Европейски надзорни органи, или до 
един или повече национални надзорни 

1. Когато препоръките, посочени в 
член 3, параграф 2, буква г), са 
отправени до Комисията, една или 
повече държави-членки, или до един 
или повече Европейски надзорни 
органи, или до един или повече 
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органи, адресатите съобщават на ЕССР 
мерките, предприети в отговор на 
препоръките, или обясняват защо не са 
били предприети действия. Съветът и 
при необходимост Европейските 
надзорни органи биват информирани.

национални надзорни органи, 
адресатите съобщават на ЕССР мерките, 
предприети в отговор на препоръките, 
или обясняват защо не са били 
предприети действия. Съветът и при 
необходимост Европейските надзорни 
органи биват информирани.

Or. en

Обосновка

Тъй като неотдавнашната криза демонстрира, че системен риск може да бъде 
породен от законодателни мерки, ЕССР следва да може да прикани Комисията да 
отстрани всяко потенциално изкривяване, което може да възникне от недостатъци в 
законодателството. Причината която лежи в основата на предложеното изменение
вече беше изтъкната от Съвета по икономическите и финансовите въпроси.

Изменение 228
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато препоръките, посочени в 
член 3, параграф 2, буква г), са 
отправени до една или повече държави-
членки, или до един или повече 
Европейски надзорни органи, или до 
един или повече национални надзорни 
органи, адресатите съобщават на ЕССР 
мерките, предприети в отговор на 
препоръките, или обясняват защо не са 
били предприети действия. Съветът и 
при необходимост Европейските 
надзорни органи биват информирани.

1. Когато препоръките, посочени в 
член 3, параграф 2, буква г), са 
отправени до Комисията, една или 
повече държави-членки, или до един 
или повече Европейски надзорни 
органи, или до един или повече 
национални надзорни органи, 
адресатите съобщават на ЕССР мерките, 
предприети в отговор на препоръките, 
или обясняват защо не са били 
предприети действия. Съветът и при 
необходимост Европейските надзорни 
органи биват информирани.

Or. en

Обосновка

Тъй като неотдавнашната криза демонстрира, че системен риск може да бъде 
породен от законодателни мерки, ЕССР следва да може да прикани Комисията да 
отстрани всяко потенциално изкривяване, което може да възникне от недостатъци в 
законодателството.
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Изменение 229
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато препоръките, посочени в 
член 3, параграф 2, буква г), са 
отправени до една или повече държави-
членки, или до един или повече 
Европейски надзорни органи, или до 
един или повече национални надзорни 
органи, адресатите съобщават на ЕССР 
мерките, предприети в отговор на 
препоръките, или обясняват защо не са 
били предприети действия. Съветът и 
при необходимост Европейските 
надзорни органи биват информирани.

1. Когато препоръките, посочени в 
член 3, параграф 2, буква г), са 
отправени до Комисията, една или 
повече държави-членки, или до един 
или повече Европейски надзорни 
органи, или до един или повече 
национални надзорни органи,
адресатите съобщават на ЕССР мерките, 
предприети в отговор на препоръките, 
или обясняват защо не са били 
предприети действия. Съветът и при 
необходимост Европейските надзорни 
органи биват информирани.

Or. en

Обосновка

Тъй като неотдавнашната криза демонстрира, че системен риск може да бъде 
породен от законодателни мерки, ЕССР следва да може да прикани Комисията да 
отстрани всяко потенциално изкривяване, което може да възникне от недостатъци в 
законодателството.

Изменение 230
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако ЕССР прецени, че неговата 
препоръка не е била спазена и че 
адресатите не са обосновали надлежно 
своето бездействие, той информира 
Съвета и при необходимост съответните 
Европейски надзорни органи.

2. Ако ЕССР прецени, че неговата 
препоръка не е била спазена или не 
остане доволен от това как 
адресатите са реагирали на неговите 
препоръки и че адресатите не са 
предоставили целесъобразни 
обосновки, той информира 
Европейския парламент, Съвета и при 
необходимост съответните Европейски 
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надзорни органи.

Or. en

Обосновка

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB. Indeed, the simple “execution” 
of ESRB recommendations could not be sufficient. On the one hand, the national authorities 
could be motivated to follow up ESRB recommendations so as to minimise their 
responsibilities and the impact on those supervised. On the other hand, each national 
authority could tend to implement the recommendations with different approaches in order to 
favour its own internal market to the detriment of others, within the context of regulatory 
competitiveness.

Изменение 231
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако ЕССР прецени, че неговата 
препоръка не е била спазена и че 
адресатите не са обосновали надлежно 
своето бездействие, той информира 
Съвета и при необходимост съответните 
Европейски надзорни органи.

2. Ако ЕССР прецени, че неговата 
препоръка не е била спазена или не 
остане доволен от това как 
адресатите са реагирали на неговите 
препоръки и че адресатите не са 
предоставили целесъобразни 
обосновки, той информира 
Европейския парламент, Съвета и при 
необходимост съответните Европейски 
надзорни органи.

Or. en

Обосновка

Фактът, че препоръките на ЕССР не са правно обвързващи създава необходимостта 
Съветът и Европейският парламент адекватно да наблюдават изпълнението на 
препоръките на ЕССР. Наистина, опитът е доказал, че националните органи не 
отдават съществено внимание на периодичните предупреждения от ЕЦБ. 
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Изменение 232
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако ЕССР прецени, че неговата 
препоръка не е била спазена и че 
адресатите не са обосновали надлежно 
своето бездействие, той информира 
Съвета и при необходимост съответните 
Европейски надзорни органи.

2. Ако ЕССР прецени, че неговата 
препоръка не е била спазена или не 
остане доволен от това как 
адресатите са реагирали на неговите 
препоръки и че адресатите не са 
предоставили целесъобразни 
обосновки, той информира 
Европейския парламент, Съвета и при 
необходимост съответните Европейски 
надзорни органи.

Or. en

Обосновка

Фактът, че препоръките на ЕССР не са правно обвързващи създава необходимостта 
Съветът и Европейският парламент адекватно да наблюдават изпълнението на 
препоръките на ЕССР. Следователно би било подходящо да се позволи на ЕССР да 
потърси помощ от Съвета и европейския парламент също и в случаи, когато не е 
задоволен от начина, по който адресатите са следвали препоръките. 

Изменение 233
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако ЕКСР прецени, че неговата 
препоръка не е била спазена и че 
адресатите не са обосновали надлежно 
своето бездействие, той информира 
Съвета и при необходимост съответните 
Европейски надзорни органи.

2. Ако ЕССР прецени, че неговата 
препоръка не е била спазена и че 
адресатите не са обосновали надлежно 
своето бездействие, той информира 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията и при необходимост 
съответните Европейски надзорни 
органи.

Or. en
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Изменение 234
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Генералният съвет на ЕССР решава за 
всеки конкретен случай дали на 
препоръките следва да се даде 
публичност. Чрез дерогация от 
член 10, параграф 2, за да се даде 
публичност на предупреждение или 
препоръка, се изисква квалифицирано 
мнозинство от две трети от 
гласовете.

1. Генералният съвет на ЕССР решава за 
всеки конкретен случай дали на 
препоръките следва да се даде 
публичност. Предупрежденията и 
препоръките следва да бъдат 
поверителни само в случаите, когато 
съществува явен риск, от това те да 
предизвикат сериозно 
дестабилизиращи реакции на пазара. 
Като се отклонява от член 10, 
параграф 2), непубликуването на 
предупреждение или препоръка се 
нуждае от подкрепата на 
квалифицирано мнозинство от две 
трети от подадените гласове.

Or. en

Изменение 235
Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Адресатите на предупреждения и 
препоръки, издадени от Европейския 
съвет за системен риск, следва да 
разполагат с правата, в отговор на 
предупрежденията и препоръките, 
издадени от ЕССР, да огласяват 
своите становища и аргументация.

Or. en

Обосновка

Адресатите следва да имат правото да огласят своя отговор на препоръките, 
направени от ЕССР.
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Изменение 236
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Генералният съвет на 
ЕКСР вземе решение да не дава 
публичност на предупреждение или 
на препоръка, адресатите и при 
необходимост Съветът и 
Европейските надзорни органи 
предприемат необходимите мерки за 
защитата на техния поверителен 
характер. Председателят на Съвета 
може да реши да не предава 
предупреждението или препоръката 
на другите членове на Съвета.

заличава се

Or. en

Изменение 237
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Генералният съвет на ЕКСР 
вземе решение да не дава публичност на 
предупреждение или на препоръка, 
адресатите и при необходимост Съветът 
и Европейските надзорни органи 
предприемат необходимите мерки за 
защитата на техния поверителен 
характер. Председателят на Съвета 
може да реши да не предава 
предупреждението или препоръката на 
другите членове на Съвета.

3. Когато Генералният съвет на ЕССР 
вземе решение да не дава публичност на 
предупреждение или на препоръка, 
адресатите и при необходимост 
Европейският парламент, Съветът и 
Европейските надзорни органи 
предприемат необходимите мерки за 
защитата на техния поверителен 
характер. Председателят на Съвета 
може да реши да не предава 
предупреждението или препоръката на 
другите членове на Съвета. 
Председателят на Органа и 
председателят на водещата комисия 
на Европейския парламент могат да 
решат да не уведомят останалите 
членове на техните организации за 
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съществуването на предупреждение.

Or. en

Изменение 238
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Генералният съвет на ЕКСР 
вземе решение да не дава публичност на 
предупреждение или на препоръка, 
адресатите и при необходимост Съветът 
и Европейските надзорни органи 
предприемат необходимите мерки за 
защитата на техния поверителен 
характер. Председателят на Съвета 
може да реши да не предава 
предупреждението или препоръката на 
другите членове на Съвета.

3. Когато Генералният съвет на ЕССР 
вземе решение да не дава публичност на 
предупреждение или на препоръка, 
адресатите и при необходимост 
Европейският парламент, Съветът и 
Европейските надзорни органи, както и
националните надзорни органи, 
предприемат необходимите мерки за 
защитата на техния поверителен 
характер. Председателят на Съвета 
може да реши да не предава 
предупреждението или препоръката на 
другите членове на Съвета.

Or. en

Обосновка

Националните надзорни органи също следва се подчиняват на изискването за 
поверителност на определена препоръка или предупреждение на ЕССР.

Изменение 239
Sven Giegold, Pascal Canfin

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато Генералният съвет на 
ЕССР вземе решение да не дава 
публичност на предупреждение или 
на препоръка, това предупреждение 
или препоръка остават поверителни 
две години от приемане на 
решението. След този двегодишен 



AM\808496BG.doc 91/93 PE439.845v01-00

BG

период Генералният съвет на ЕССР 
предприема всички мерки, за да 
осигури обществен достъп до 
предупреждението или препоръката, 
чийто срок на поверителност е 
изтекъл. Генералният съвет на ЕССР 
взима решение за удължаване на 
естеството на поверителност на 
препоръката или предупреждението 
за срок от три години. По дерогация 
на член 10, параграф 2), за удължаване 
на естеството на поверителност на 
предупреждение или препоръка е 
необходимо единодушие.

Or. en

Изменение 240
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всички данни, на основата на 
които Генералният съвет на ЕССР 
прави своя анализ преди да издаде 
предупреждение или препоръка, се 
правят публични за анализ в 
подходящо анонимна форма. В случай 
на поверителни предупреждения, 
достъпът до информация ще бъде 
възможен впоследствие. 

Or. en

Изменение 241
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕССР докладва най-малко веднъж 
годишно пред Европейския парламент и 
пред Съвета.

1. ЕССР докладва най-малко два пъти
годишно пред Съвета и пред 
Европейския парламент, по повод 
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публикуването на доклада на ЕССР 
два пъти в годината, по-често при 
мащабни финансови сътресения, и в 
различен контекст от паричния 
диалог между Европейския парламент 
и председателя на Европейската 
централна банка.

Or. en

Изменение 242
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕССР докладва най-малко веднъж 
годишно пред Европейския парламент и 
пред Съвета.

1. ЕССР докладва най-малко четири 
пъти годишно пред Европейския 
парламент и пред Съвета

Or. en

Изменение 243
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Също така ЕКСР проучва 
специфични въпроси по молба на 
Съвета или на Комисията.

(2) Също така ЕКСР проучва 
специфични въпроси по молба на 
Европейския парламент, на Съвета 
или на Комисията.

Or. en

Обосновка

Европейският парламент следва да може да възложи на ЕССР да проучи конкретни 
въпроси, наравно със Съвета и Комисията. ЕССР следва да се консултира с всички 
заинтересовани страни, а не само с тези от частния сектор. Това трябва да се прави 
по всички въпроси, които заинтересованите смятат за важни, а не по усмотрение на 
ЕССР.
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Изменение 244
Derk Jan Eppink

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на доклад на Комисията 
Съветът проучва настоящия регламент 
три години след влизането му в сила и 
след получаване на становище от страна 
на ЕЦБ определя дали съществува 
необходимост от преразглеждане на 
мисията, целите и организацията на 
ЕССР.

Въз основа на доклад на Комисията 
Съветът проучва настоящия регламент 
две години след влизането му в сила и 
след получаване на становище от страна 
на ЕЦБ определя дали съществува 
необходимост от преразглеждане на 
мисията, целите и организацията на 
ЕКСР.

Or. en

Обосновка

С цел отново да се подсигури адекватното функциониране на ЕССР в условията на 
бързо променяща се среда, клаузата за преглед следва да бъде кратка, за да могат 
регулаторните органи да се приспособят към промените на пазара.


