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Изменение 370
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В заключенията си от 19 юни 2009 г. 
Европейският съвет препоръча да бъде 
създадена Европейска система за 
финансов надзор, която да обхваща три 
нови Европейски надзорни органа. 
Целта на системата е да повиши 
качеството и последователността на 
националния надзор, да укрепи 
контрола върху трансграничните 
групировки и да създаде Единен
европейски правилник на ЕС, приложим 
към всички финансови институции във 
вътрешния пазар. Той подчерта, че 
Европейските надзорни органи също 
трябва да имат надзорни правомощия 
спрямо агенциите за кредитен рейтинг и 
прикани Комисията да подготви 
конкретни предложения относно това 
как Европейската система за финансов 
надзор може да играе важна роля в 
кризисни ситуации.

(4) В заключенията си от 19 юни 2009 г. 
Европейският съвет препоръча да бъде 
създадена Европейска система за 
финансов надзор, която да обхваща три 
нови Европейски надзорни органа. 
Целта на системата е да повиши 
качеството и последователността на 
националния надзор, да укрепи 
контрола върху трансграничните 
групировки, да създаде Единен 
европейски правилник на ЕС, приложим 
към всички финансови институции във 
вътрешния пазар, и да гарантира 
необходимата хармонизация на 
критериите и методологията, които 
да могат да се прилагат от 
националните надзорни органи с цел 
оценка на риска, свързан с 
кредитните институции. Той 
подчерта, че Европейските надзорни 
органи също трябва да имат надзорни 
правомощия спрямо агенциите за 
кредитен рейтинг и прикани Комисията 
да подготви конкретни предложения 
относно това как Европейската система 
за финансов надзор може да играе важна 
роля в кризисни ситуации.

Or. en

Обосновка

Осигуряването на единно прилагане на правилата в ЕС означава също така приемане 
на технически стандарти в тези области на законодателството, в които са 
необходими еднакви условия за прилагането на актовете на Общността, без процесът 
да включва политически решения.
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Изменение 371
Alfredo Pallone

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В заключенията си от 19 юни 2009 г. 
Европейският съвет препоръча да бъде 
създадена Европейска система за 
финансов надзор, която да обхваща три 
нови Европейски надзорни органа. 
Целта на системата е да повиши 
качеството и последователността на 
националния надзор, да укрепи 
контрола върху трансграничните 
групировки и да създаде Единен 
европейски правилник на ЕС, приложим 
към всички финансови институции във 
вътрешния пазар. Той подчерта, че 
Европейските надзорни органи също 
трябва да имат надзорни правомощия 
спрямо агенциите за кредитен рейтинг и 
прикани Комисията да подготви 
конкретни предложения относно това 
как Европейската система за финансов 
надзор може да играе важна роля в 
кризисни ситуации. 

(4) В заключенията си от 19 юни 2009 г. 
Европейският съвет препоръча да бъде 
създадена Европейска система за 
финансов надзор, която да обхваща три 
нови Европейски надзорни органа. 
Целта на системата е да повиши 
качеството и последователността на 
националния надзор, да укрепи 
контрола върху трансграничните 
групировки, да създаде Единен 
европейски правилник на ЕС, приложим 
към всички финансови институции във 
вътрешния пазар, и да гарантира 
необходимата хармонизация на 
критериите и методологията, които 
да могат да се прилагат от 
националните надзорни органи с цел 
оценка на риска, свързан с 
кредитните институции. Той 
подчерта, че Европейските надзорни 
органи също трябва да имат надзорни 
правомощия спрямо агенциите за 
кредитен рейтинг и прикани Комисията 
да подготви конкретни предложения 
относно това как Европейската система 
за финансов надзор може да играе важна 
роля в кризисни ситуации.

Or. en

Обосновка

Следва да бъдат предложени технически стандарти, за да се гарантират единно 
прилагане на процеса на преглед от страна на надзорните органи и обща оценка на 
риска чрез адекватна хармонизация на критериите и методологията, които могат да 
се прилагат от националните надзорни органи с цел оценка на риска, свързан с 
кредитните институции.
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Изменение 372
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В регламентите за създаване на 
ЕСФН се предвижда механизъм за 
уреждане на разногласията между 
компетентните национални органи. Ако 
даден компетентен орган не е съгласен с 
процедурата или същността на действие 
или липса на такова от страна на друг 
компетентен орган в областите, в които 
съгласно законодателството се изисква 
сътрудничество, координация или 
съвместно вземане на решение от страна 
на съответните национални органи, 
Европейските надзорни органи, по 
искане на един от съответните 
компетентни органи, могат да окажат 
помощ на органите да постигнат 
съгласие в съответствие със съответните 
срокове, установени от Европейския 
надзорен орган, който взема предвид 
съответните срокове, както и 
сложността и спешния характер на 
разногласията. В случай че това 
разногласие продължи, Европейските 
надзорни органи могат да разрешат 
въпроса.

(11) В регламентите за създаване на 
ЕСФН се предвижда механизъм за 
уреждане на разногласията между 
компетентните национални органи. Ако 
даден компетентен орган не е съгласен с 
процедурата или същността на действие
или липса на такова от страна на друг 
компетентен орган в областите, 
определени в законодателството на 
ЕС в съответствие с Регламент 
.../...[EБО], Регламент .../...[ЕОЦКП] и 
Регламент.../...[ЕОЗППО], в които 
съгласно законодателството се изисква 
сътрудничество, координация или 
съвместно вземане на решение от страна 
на съответните национални органи, 
Европейските надзорни органи, по 
искане на един от съответните 
компетентни органи, могат да окажат 
помощ на органите да постигнат 
съгласие в съответствие със съответните 
срокове, установени от Европейския 
надзорен орган, който взема предвид 
съответните срокове, както и 
сложността и спешния характер на 
разногласията. В случай че това 
разногласие продължи, Европейските 
надзорни органи могат да разрешат 
въпроса.

Or. en
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Изменение 373
Sławomir Witold Nitras

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В регламентите за създаване на 
ЕСФН се предвижда механизъм за 
уреждане на разногласията между 
компетентните национални органи. Ако 
даден компетентен орган не е съгласен с 
процедурата или същността на действие 
или липса на такова от страна на друг 
компетентен орган в областите, в които 
съгласно законодателството се изисква 
сътрудничество, координация или 
съвместно вземане на решение от страна 
на съответните национални органи, 
Европейските надзорни органи, по 
искане на един от съответните 
компетентни органи, могат да окажат 
помощ на органите да постигнат 
съгласие в съответствие със съответните 
срокове, установени от Европейския 
надзорен орган, който взема предвид 
съответните срокове, както и 
сложността и спешния характер на 
разногласията. В случай че това 
разногласие продължи, Европейските 
надзорни органи могат да разрешат 
въпроса. 

(11) В регламентите за създаване на 
ЕСФН се предвижда механизъм за 
уреждане на разногласията между 
компетентните национални органи. Ако 
даден компетентен орган не е съгласен с 
процедурата или същността на действие 
или липса на такова от страна на друг 
компетентен орган в областите, 
определени в законодателството на 
ЕС, посочени в член 1, параграф 2 от 
всеки от следните регламенти: 
Регламент .../...[EБО], Регламент 
.../...[ЕОЦКП] и 
Регламент.../...[ЕОЗППО], в които 
съгласно законодателството се изисква 
сътрудничество, координация или 
съвместно вземане на решение от страна 
на съответните национални органи, 
Европейските надзорни органи, по 
искане на един от съответните 
компетентни органи, могат да окажат 
помощ на органите да постигнат 
съгласие в съответствие със съответните 
срокове, установени от Европейския 
надзорен орган, който взема предвид 
съответните срокове, както и 
сложността и спешния характер на 
разногласията. В случай че това 
разногласие продължи, Европейските 
надзорни органи могат да разрешат 
въпроса.

Or. en
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Изменение 374
Sławomir Witold Nitras

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В общи линии разпоредбите, 
които в регламентите за създаване на 
ЕСФН предоставят възможност за 
решаване на спорове, не изискват 
последващи промени в съответното 
законодателство. При все това в 
областите, по отношение на които под 
някаква форма вече е установено 
необвързващо посредничество за 
уреждане на спорове в съответното 
законодателство или съществуват 
срокове за съвместните решения, взети 
от един или повече компетентни 
надзорни органи, ще бъдат необходими 
изменения за осигуряване на яснота и на 
безпрепятствено провеждане на процеса 
на вземане на съвместно решение, а 
също и при необходимост за 
разрешаване на споровете от страна на 
Европейските надзорни органи.

(12) Член 11, параграф 1 от всеки един 
от следните регламенти: Регламент 
.../...[EБО], Регламент .../...[ЕОЦКП] и 
Регламент.../...[ЕОЗППО] изисква в 
специфичното за сектора 
законодателство да бъдат определени 
случаите, в които може да се прилага 
механизмът за уреждане на 
разногласията между 
компетентните национални органи.
В допълнение, в областите, по 
отношение на които под някаква форма 
вече е установено необвързващо 
посредничество за уреждане на спорове 
в съответното законодателство или 
съществуват срокове за съвместните 
решения, взети от един или повече 
компетентни надзорни органи, ще бъдат 
необходими изменения за осигуряване 
на яснота и на безпрепятствено 
провеждане на процеса на вземане на 
съвместно решение, а също и при 
необходимост за разрешаване на 
споровете от страна на Европейските 
надзорни органи.

Or. en

Изменение 375
Sławomir Witold Nitras

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Задължителната процедура за 
уреждане на разногласия цели 
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разрешаване на случаи, при които 
надзорните органи не могат да решат 
процедурни или съществени въпроси 
относно съответствието с правото 
на ЕС. В такива случаи един от 
участващите надзорни органи следва 
да може да повдигне въпроса пред 
компетентния ЕНО. ЕНО следва да 
може да упражнява своите 
правомощия, определени в 
регламентите, но не следва да може 
да заменя преценката на 
националните надзорни органи. ЕНО 
следва единствено да уреди въпроса с 
цел да осигури съответствие с 
правото на ЕС. По-специално, във 
връзка с решения относно добавяне на 
капитал съгласно Директива 
2006/48/EО, ЕНО следва да не 
ограничава възможността на даден 
национален надзорен орган да 
установява равнища на капитала, 
доколкото такова решение 
съответства на границите на 
свободата на действие на 
националните надзорни органи, 
предвидени в законодателството на 
ЕС.

Or. en

Изменение 376
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 1998/26/ЕО
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата-членка по параграф 2 
уведомява незабавно другите държави-
членки и Европейския орган за ценни 
книжа и пазари, създаден с Регламент 
…/… на Европейския парламент и на 

3. Държавата-членка по параграф 2 
уведомява незабавно Европейския 
съвет за системен риск, другите 
държави-членки и Европейския орган за 
ценни книжа и пазари, създаден с 
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Съвета, и съобщават на последния 
цялата информация, необходима за 
постигане на неговите задачи.

Регламент …/… на Европейския 
парламент и на Съвета, и съобщават на 
последния цялата информация, 
необходима за постигане на неговите 
задачи.

Or. en

Изменение 377
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 – точка 1 a (нова)
Директива 2002/87/ЕО
Член 9 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 9, параграф 2 се добавя 
следната буква:
„ва) разработване на подробен режим 
за вземане на решения, който се 
актуализира редовно и се 
преразглежда поне веднъж годишно, и 
който включва структуриран 
механизъм за ранна намеса, бързи 
коригиращи действия и кризисен план 
за случаи на несъстоятелност.“

Or. en

Изменение 378
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 – точка 1 в (нова)
Директива 2002/87/ЕО
Член -10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) В раздел 3, преди член 10 се добавя 
следният член:

„Член -10
1. Финансовите конгломерати 
подлежат на допълнителен и 
европейски надзор от страна на 
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Съвместния комитет на 
европейските надзорни органи и 
компетентните национални органи.
2. Съвместният комитет на 
европейските надзорни органи 
извършва европейски надзор над 
финансовите конгломерати с цел 
гарантиране на съгласувано 
междусекторно и трансгранично 
съответствие съгласно 
законодателството на Европейския 
съюз.
Съвместният комитет на 
европейските надзорни органи 
действа посредством координатор, 
назначен от компетентните 
национални органи за допълнителния 
надзор, който действа и от името на 
Съвместния комитет на 
европейските надзорни органи.
3. Координаторите за финансовите 
конгломерати на ЕС подлежат на 
обща и трансгранична координация 
от страна на Съвместния комитет 
на европейските надзорни органи.“

Or. en

Изменение 379
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 – точка 2 a (нова)
Директива 2002/87/ЕО
Член 18 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В член 18, след параграф 1 се 
добавя следният параграф:
„1а. В случаите, когато даден 
компетентен орган реши, че трета 
страна има равностоен надзор, в 
противоречие със становището на 
друг съответен орган, Съвместният 
комитет на европейските надзорни 
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органи може да отмени решението, 
ако решението на отговорния 
компетентен орган е било основано 
на грешни допускания или при 
понижени стандарти на надзор в 
третата страна от момента на 
вземане на решението.“

Or. en

Изменение 380
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 – точка 5 б (нова)
Директива 2002/87/ЕО
Член 21 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) След член 21а се добавя следният 
член:

„Член 21б
Възражения срещу делегирани актове
1. Европейският парламент или 
Съветът могат да представят 
възражения срещу делегиран акт в 
срок от четири месеца от датата на 
уведомяването. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета 
този срок се удължава с два месеца.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
срещу делегирания акт, той влиза в 
сила на датата, посочена в него. Ако 
Европейският парламент или 
Съветът представят възражение 
срещу делегиран акт, той не влиза в 
сила.
3. За да се ускори приемането на 
делегирани актове, по 
целесъобразност, Европейският 
парламент и Съветът, действайки 
съгласно процедура за ранен отказ от 
възражение и при надлежно 
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обосновани случаи, могат да решат да 
съкратят четиримесечния период, 
посочен в първата алинея, по искане 
на Комисията.“

Or. en

Изменение 381
Sylvie Goulard

Предложение за директива - акт за изменение
Член 3 – точка -1 (нова)
Директива 2003/6/ЕО
Член 1 – параграф 1 –алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В точка 1 от параграф първи на 
член 1 се добавя следният параграф:
„За да се осигури единното прилагане 
на настоящия член, Европейският 
орган за ценни книжа и пазари може 
да разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане по отношение 
на различните елементи от 
определението за вътрешна 
информация, по-специално нейния 
непубличен характер, посочено в 
първата алинея на настоящата 
точка. 
Комисията може да приема 
посочените в четвъртата алинея 
проекти на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Or. en

Обосновка

Техническите стандарти биха могли да изяснят различните елементи на настоящото 
определение с цел да насърчат единно прилагане.

Изменение 382
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Sylvie Goulard

Предложение за директива - акт за изменение
Член 3 – точка -1 a (нова)
Директива 2003/6/ЕО
Член 6 – параграф 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) В член 6 се добавя следният 
параграф:
10a. За да се осигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
във връзка с:
– изискването съгласно първата 
алинея на параграф 1 за даден 
емитент да оповести вътрешна 
информация на обществеността във 
възможно най-кратък срок;
– отлагането на публикуването на 
вътрешна информация от даден 
емитент съгласно параграф 2;
– съдържанието и вида лица, които 
да бъдат включени в списъка, посочен 
в трета алинея на параграф 3;
– вида транзакции, които следва да 
бъдат съобщени на компетентния 
орган съгласно параграф 4 от 
настоящия член, и
мерките за прилагане, които трябва 
да бъдат приети от Комисията в 
съответствие с шестото тире на 
параграф 10 относно 
безпристрастното представяне на 
препоръки и разкриването на 
интереси, или посочване на конфликт 
на интереси.
Комисията може да приема 
посочените в настоящия параграф 
проекти на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
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изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Or. en

Обосновка

Техническите стандарти (първо и второ тире) биха могли да намалят разликите и да 
улеснят съответствието, по-специално в трансграничен контекст. Техническите 
стандарти биха могли да улеснят единното прилагане сред държавите-членки и да 
намалят правната несигурност. Те биха могли значително да изяснят условията, при 
които даден емитент, чиито ценни книжа се търгуват на регистриран пазар, може 
по законен път да отложи публикуване на информация.

Изменение 383
Sylvie Goulard

Предложение за директива - акт за изменение
Член 3 – точка -1 б (нова)
Директива 2003/6/ЕО
Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1б) В член 8 се добавя следният 
параграф:
„1а. За да се осигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на 
изпълнение на мерките за прилагане, 
приети от Комисията по отношение 
на следното:
– ценовите граници и изчисленията за 
дневните граници за закупуване във 
връзка с програмата за обратно 
изкупуване, посочени в член 5 от 
Регламент (ЕО) № 2273/2003 на 
Комисията от 22 декември 2003 г. за 
прилагане на Директива 2003/6/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на изключенията 
относно програмите за обратно 
изкупуване и стабилизирането на 
финансови инструменти1;
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– оповестяването и докладването на 
стабилизиране на финансов 
инструмент, посочени в член 9 от 
Регламент (ЕО) № 2273/2003; и
– допълнителното стабилизиране на 
финансов инструмент, посочени в 
член 11 от Регламент (ЕО) № 
2273/2003.
Комисията може да приема 
посочените в настоящия параграф 
проекти на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“
1 OВ L 336, 23.12.2003 г., стр.33.

Or. en

Обосновка

Техническите стандарти биха могли да улеснят единното прилагане сред държавите-
членки, да намалят правната несигурност и да позволят гъвкавост с цел реагиране на 
пазарните иновации.

Изменение 384
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Предложение за директива - акт за изменение
Член 3 – точка -1 в (нова)
Директива 2003/6/ЕО
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1в) В член 12, параграф 2 се добавят 
следните букви:
за) да се забрани съответният 
финансов инструмент;
зб) да се ограничи размерът на 
задължението за закупуване или 
продажба на финансов актив в 
определен размер;
зв) да се изисква притежание на 
основни активи като предварително 
условие за търговия; и
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зг) да се установят качествени 
граници.

Or. en

Изменение 385
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Предложение за директива - акт за изменение
Член 3 – точка -1 г (нова)
Директива 2003/6/ЕО
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1г) В член 14, параграф 4 се заменя 
със следното:
„4. Държавите-членки вземат мерки 
за това, компетентният орган да 
оповестява публично всяка мярка 
или санкция, която ще бъде наложена 
за нарушаването на разпоредбите,
приети в изпълнение на настоящата 
директива, с изключение на случаите, 
в които такова оповестяване би 
застрашило сериозно финансовите 
пазари или би причинило 
неоправдано голяма вреда на 
заинтересуваните страни. 
Компетентните органи докладват 
едновременно всички мерки или 
санкции на Европейския орган за 
ценни книжа и пазари. Европейският 
орган за ценни книжа и пазари 
прилага тази информация към 
съответните документи с данни в 
съответните европейски бази данни 
за регистрирани участници на пазара. 

Or. en

Изменение 386
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Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Предложение за директива - акт за изменение
Член 3 – точка 1 a (нова)
Директива 2003/6/ЕО
Член 16 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 16 след параграф 2 се 
добавя следният параграф:
„2а. Европейският орган за ценни 
книжа и пазари, създаден с Регламент 
…/… на Европейския парламент и на 
Съвета, може да изисква, по своя 
собствена инициатива, всякаква 
информация, изисквана за целта, 
посочена в параграф 1.“

Or. en

Изменение 387
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 3 – точка 3 е (нова)
Директива 2003/6/ЕО
Член 17 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3е) След член 17а се добавя следният 
член:

„Член 17б
Възражения срещу делегирани актове
1. Европейският парламент или 
Съветът могат да представят 
възражения срещу делегиран акт в 
срок от четири месеца от датата на 
уведомяването. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета 
този период се удължава с два месеца.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
срещу делегирания акт, той влиза в 
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сила на датата, посочена в него. Ако 
Европейският парламент или 
Съветът представят възражение 
срещу делегиран акт, той не влиза в 
сила.
3. За да се ускори приемането на 
делегирани актове, по 
целесъобразност, Европейският 
парламент и Съветът, действайки 
съгласно процедура за ранен отказ от 
възражение и при надлежно 
обосновани случаи, могат да решат да 
съкратят четиримесечния период, 
посочен в първата алинея, по искане 
на Комисията.“

Or. en

Изменение 388
Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 4 – точка 3 в (нова)
Директива 2003/41/ЕО
Член 15 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) В член 15 се добавя следния 
параграф:
„6а. За да се гарантира 
последователното хармонизиране и 
единното прилагане на настоящия 
член, Европейският орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване разработва 
проекти на технически стандарти 
относно изчисляването на 
техническите резерви. Органът 
представя тези проекти на 
технически стандарти и докладва на 
Комисията до 1 юни 2011 г.
Комисията може да приема 
посочените в първата алинея проекти 
на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
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[ЕОЗППО].“

Or. en

Обосновка

Съгласно член 15, параграф 6 от Директивата относно дейностите и надзора на 
институциите за професионално пенсионно осигуряване (Директивата относно 
ИППО), вече е налице съгласие относно целта за допълнителна хармонизация, по-
специално в областта на изчисляването на техническите резерви, за да се подобри 
защитата на потребителите. Тъй като Директивата относно ИППО хармонизира в 
ниска степен различните национални правила, задължителните технически 
стандарти ще бъдат от особено голямо значение. 

Изменение 389
Markus Ferber

Предложение за директива - акт за изменение
Член 4 – точка 1 г (нова)
Директива 2003/41/ЕО
Член 20 – параграф 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1г) В член 20 се добавя следният 
параграф:
„(10а) За да се подсигури 
последователното хармонизиране и 
единното прилагане на настоящия 
член, Европейският орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване разработва 
проекти на технически стандарти 
относно процедурите за издаване на 
разрешение и нотифициране, 
методите за изчисляване на 
техническите резерви, както и 
процедурите за уведомяване и 
оповестяване. 
Комисията може да приема 
посочените в алинея първа проекти 
на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
установена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЗППО].“

Or. de
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Обосновка

В член 15, параграф 6 на директивата за пенсионните фондове вече изрично е 
установена целта за задълбочаване на хармонизацията на методите за изчисляване на 
техническите резерви с оглед предпазване на потребителите от последствията от 
евентуален трансграничен регулаторен арбитраж. Тъй като към момента 
директивата за пенсионните фондове съдържа само минимално хармонизирани 
разпоредби, общите технически стандарти са от особено значение.

Изменение 390
Peter Skinner

Предложение за директива - акт за изменение
Член 4 – точка 2
Директива 2003/41/ЕО
Член 20 – параграф 11 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящата директива, 
Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
разработва проекти на технически 
стандарти, в които за всяка държава-
членка се посочват разпоредбите от 
пруденциално естество в областта на 
системите на професионално пенсионно 
осигуряване, които не са обхванати 
от позоваването на националното 
социално и трудово законодателство 
в параграф 1. Органът представя на 
Комисията тези проекти на технически 
стандарти до 1 януари 2014 г.

11. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящата директива,
Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
разработва проекти на технически 
стандарти, в които за всяка държава-
членка се посочват разпоредбите от 
пруденциално естество в областта на 
системите на професионално пенсионно 
осигуряване. Органът представя на 
Комисията тези проекти на технически 
стандарти до 1 януари 2014 г.

Or. en

Обосновка

Тъй като Директивата относно ИППО не определя какво се има предвид под 
„социално и трудово законодателство“, всяка държава-членка трябва да изготви 
свое собствено определение във връзка с директивата. Някои държави-членки са 
въвели разпоредби от пруденциален характер във връзка с професионалното пенсионно 
осигуряване в рамките на социалното и трудовото законодателство, а други не са. В 
резултат на това текстът на Комисията не би позволил на ЕОЗППО да обхване 
точно естеството на разпоредбите на територията на ЕС. ЕОЗППО следва да 
разработи свои технически стандарти, като изброи разпоредбите в областта на 
професионалното пенсионно осигуряване, независимо от тяхното положение във 
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всяка една държава-членка.

Изменение 391
Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 4 – точка 2
Директива 2003/41/ЕО
Член 20 – параграф 11 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящата директива, 
Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
разработва проекти на технически 
стандарти, в които за всяка държава-
членка се посочват разпоредбите от 
пруденциално естество в областта на 
системите на професионално пенсионно 
осигуряване, които не са обхванати от 
позоваването на националното социално 
и трудово законодателство в параграф 1. 
Органът представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

11. За да се гарантира 
последователното хармонизиране и
единното прилагане на настоящата 
директива, Европейският орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване разработва 
проекти на технически стандарти 
относно изчисляването на 
техническите резерви и изготвя 
доклади, в които за всяка държава-
членка се посочват другите разпоредби
от пруденциално естество в областта на 
системите на професионално пенсионно 
осигуряване, които не са обхванати от 
позоваването на националното социално 
и трудово законодателство в параграф 1. 
Органът представя тези проекти на 
технически стандарти и докладва на 
Комисията до 1 юни 2011 г.“

Or. en

Обосновка

According to Article 15 para. 6 IORP-Directive, there is already agreement on the objective 
of further harmonisation, particularly in the field of the calculation of technical provisions, in 
order to better protect the consumers. As the IORP-Directive harmonises the different 
national rules on a low degree only, binding technical standards will be of particular 
importance. The listing of the other prudential provision in Member States can also be useful 
and can be included in reports but by definition cannot constitute European harmonised 
technical standards. A reasonable delay for proposing technical standards and listing 
provisions is one year and not 4 years.

Изменение 392
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Markus Ferber

Предложение за директива - акт за изменение
Член 4 – точка 2
Директива 2003/41/ЕО
Член 20 – параграф 11 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. За да се подсигури единното 
прилагане на tнастоящата директива, 
Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
разработва проекти на технически 
стандарти, в които за всяка държава-
членка се посочват разпоредбите от 
пруденциално естество в областта на 
системите на професионално 
пенсионно осигуряване, които не са 
обхванати от позоваването на 
националното социално и трудово 
законодателство в параграф 1. 
Органът представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

11. За да се подсигури 
последователното хармонизиране и 
единното прилагане на настоящата 
директива, Европейският орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване разработва 
проекти на технически стандарти 
относно методите за изчисляване на 
техническите резерви. Органът 
представя на Комисията тези проекти на 
технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

Or. de

Обосновка

В член 15, параграф 6 на директивата за пенсионните фондове вече изрично е 
установена целта за задълбочаване на хармонизацията на методите за изчисляване на 
техническите резерви с оглед предпазване на потребителите от последствията от 
евентуален трансграничен регулаторен арбитраж. Тъй като към момента 
директивата за пенсионните фондове съдържа само минимално хармонизирани 
разпоредби, общите технически стандарти са от особено значение.

Изменение 393
Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 4 – точка 2 б (нова)
Директива 2003/41/ЕО
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Член 21, параграф 1 се заменя със 
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следното:
„Държавите–членки, в 
сътрудничество с Европейския орган 
за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване, следят по 
подходящ начин настоящата 
директива да бъде последователно 
хармонизирана и прилагана еднакво, 
посредством прилагането на общи 
технически стандарти относно 
процедурите за издаване на 
разрешение, уведомяване, правилата 
относно изчисляването на 
техническите резерви, информация и 
оповестяване, редовен обмен на 
информация и практически опит, и 
по-тясно сътрудничество, като така 
бъдат избегнати нарушенията на 
конкуренцията и бъдат създадени 
условия за безпроблемно 
трансгранично членство.“

Or. en

Обосновка

Съгласно член 15, параграф 6 от Директивата относно дейностите и надзора на 
институциите за професионално пенсионно осигуряване (Директивата относно 
ИППО), вече е налице съгласие относно целта за допълнителна хармонизация, по-
специално в областта на изчисляването на техническите резерви, за да се подобри 
защитата на потребителите. Тъй като Директивата относно ИППО хармонизира в 
ниска степен различните национални правила, задължителните технически 
стандарти ще бъдат от особено голямо значение. 

Изменение 394
Markus Ferber

Предложение за директива - акт за изменение
Член 4 – точка 2 б (нова)
Директива 2003/41/ЕО
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Член 21, параграф 1 се заменя със 
следното:
„Държавите–членки, в 
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сътрудничество с Европейския орган 
за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване, следят по 
подходящ начин настоящата 
директива да бъде хармонизирана 
последователно и да бъде прилагана 
еднакво, посредством използване на 
общи технически стандарти относно 
процедурите за издаване на 
разрешение и нотифициране, 
методите за изчисляване на 
техническите резерви, както и 
процедурите за уведомяване и 
оповестяване и редовен обмен на 
информация и практически опит [...] 
и засилване на сътрудничеството, 
като така бъдат избегнати 
нарушенията на конкуренцията и 
бъдат създадени условия за 
безпроблемно трансгранично 
членство.”

Or. de

Обосновка

В член 15, параграф 6 на директивата за пенсионните фондове вече изрично е 
установена целта за задълбочаване на хармонизацията на методите за изчисляване на 
техническите резерви с оглед предпазване на потребителите от последствията от 
евентуален трансграничен регулаторен арбитраж. Тъй като към момента 
директивата за пенсионните фондове съдържа само минимално хармонизирани 
разпоредби, общите технически стандарти са от особено значение.

Изменение 395
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Предложение за директива - акт за изменение
Член 4 – точка 2 б (нова)
Директива 2003/41/ЕО
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) В член 21, параграф 1 се заменя 
със следното:
"1. „Държавите–членки, в тясно 
сътрудничество с Европейския орган 
за застраховане и професионално 
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пенсионно осигуряване, следят по 
подходящ начин настоящата 
директива да бъде прилагана 
еднакво, посредством редовен обмен 
на информация и практически опит, с 
оглед насърчаването на най-добрите 
практики в тази област и засилването 
на сътрудничеството, като така бъдат 
избегнати нарушенията на 
конкуренцията и бъдат създадени 
условия за безпроблемно 
трансгранично членство и 
преносимост на анюитетните 
искове.“

Or. en

Изменение 396
Sylvie Goulard

Предложение за директива - акт за изменение
Член 5 – точка -1 в (нова)
Директива 2003/71/ЕО
Член 4 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1в) В член 4 се добавя следният 
параграф:
„3а. За да осигури единното прилагане 
на настоящата директива, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработи проекти на 
технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на изключенията от задължението за 
публикуване на проспект, при 
положение че е налице документ, 
съдържащ информация, която 
компетентният орган приема като 
еквивалентна на информацията, 
която обикновено се съдържа в 
проспекта.
Комисията може да приема 
посочените в настоящия параграф 
проекти на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
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изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Or. en

Обосновка

Техническите стандарти биха могли да осигурят единното прилагане на 
законодателството на ЕС, когато се изисква документ, съдържащ информация, 
равностойна на информацията в един проспект, с цел възползване от правото на 
изключения.

Изменение 397
Sylvie Goulard

Предложение за директива - акт за изменение
Член 5 – точка -1 г (нова)
Директива 2003/71/ЕО
Член 5 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1г) В член 5 се добавя следният 
параграф:
„5а. За да осигури единното прилагане 
на настоящата директива, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработи проекти на 
технически стандарти с цел 
определяне на съдържанието и 
формата на проспекта, неговото 
обобщение, както и:
– условията за прилагане на 
разпоредбите относно адаптирането 
на минималната информация, давана 
в проспектите и в основните 
проспекти, посочени в член 23 от 
Регламент (ЕО) № 809/2004 на 
Комисията от 29 април 2004 г. 
относно прилагането на Директива 
2003/71/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на
информацията, съдържаща се в 
проспектите, както и формата, 
включването чрез препратка и 
публикуването на подобни проспекти 
и разпространяването на реклами1;
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– съдържанието на обобщението, 
посочено в параграф 3.
Комисията може да приема 
посочените в първата алинея проекти 
на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“
1 OВ L 149, 30.4.2004 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Компетентните органи имат различна практика и биха изисквали както от 
емитента, така и от предлагащата страна да носят отговорност или, в зависимост 
от вида емисия, от едно от тези лица. Това създава несигурност относно режима на 
отговорност по отношение на проспекта, особено когато проспектът е получил 
„паспорт“. Изискват се допълнително уточнения във връзка с този въпрос.

Изменение 398
Sylvie Goulard

Предложение за директива - акт за изменение
Член 5 – точка -1 д (нова)
Директива 2003/71/ЕО
Член 6 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1д) В член 6 се добавя следният 
параграф:
„2а. За да се осигури единното 
прилагане на настоящата директива, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
относно отговорността във връзка с 
проспекта.
Комисията може да приема 
посочените в първата алинея проекти 
на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“
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Or. en

Обосновка

Същата като при изменение 397.

Изменение 399
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Предложение за директива - акт за изменение
Член 5 – точка 2 a (нова)
Директива 2003/71/ЕО
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Член 14, параграф 1 се заменя със 
следното:
"1. След като бъде одобрен, 
проспектът се депозира при 
компетентния орган на държавата-
членка по произход и Европейския 
орган за ценни книжа и пазари и се 
прави публично достъпен от 
емитента, предлагащата страна или 
лицето, което кандидатства за 
допускане до търгуване на регулиран 
пазар практически най-бързо и във 
всеки случай в разумен срок преди и 
най-късно в началото на публичното 
предлагане или допускането до 
търгуване на съответните ценни 
книжа. Наред с това, в случая на 
първоначална публична оферта на 
клас акции, които все още не са 
допуснати до търгуване на регулиран 
пазар, т.е., които ще бъдат допуснати 
до търгуване за първи път, 
проспектът следва да бъде достъпен 
поне шест работни дни преди 
приключването на предлагането.“

Or. en

Изменение 400
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Derk Jan Eppink

Предложение за директива - акт за изменение
Член 5 – точка 4
Директива 2003/71/ЕО
Член 16 – параграф 3 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член и да се 
вземе под внимание техническото 
развитие на финансовите пазари, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на изпълнение на
задължението за предоставяне на 
притурка към проспекта в случай на 
съществен нов фактор, материална 
грешка или неточност във връзка с 
информацията, обхваната в проспекта. 
Органът представя на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти до 1 януари 2014 г.

3. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член и да се 
вземе под внимание техническото 
развитие на финансовите пазари, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на процедурите, които да се следват 
във връзка със задължението за 
предоставяне на притурка към 
проспекта в случай на съществен нов 
фактор, материална грешка или 
неточност във връзка с информацията, 
обхваната в проспекта. 

Or. en

Изменение 401
Sylvie Goulard

Предложение за директива - акт за изменение
Член 5 – точка 4
Директива 2003/71/ЕО
Член 16 – параграф 3 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член и да се 
вземе под внимание техническото 
развитие на финансовите пазари, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на изпълнение на 
задължението за предоставяне на 
притурка към проспекта в случай на 

3. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член и да се 
вземе под внимание техническото 
развитие на финансовите пазари, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари определя какво представляват 
посочените в параграф 1 съществен 
нов фактор, материална грешка или
неточност, и разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
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съществен нов фактор, материална 
грешка или неточност във връзка с 
информацията, обхваната в проспекта. 
Органът представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2014 г. 

на условията на изпълнение на 
задължението за предоставяне на 
притурка към проспекта в случай на 
съществен нов фактор, материална 
грешка или неточност във връзка с 
информацията, обхваната в проспекта.
Органът представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

Or. en

Обосновка

Компетентните органи имат различни тълкувания относно това какво представлява 
„съществен нов фактор“. Техническите стандарти осигуряват равнопоставеност и 
предотвратяват регулаторен арбитраж.

Изменение 402
Derk Jan Eppink

Предложение за директива - акт за изменение
Член 5 – точка 8 – буква a
Директива 2003/71/ЕО
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграф 1 не възпрепятства 
компетентните органи да обменят 
поверителна информация или да 
предават поверителна информация на 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари или на Европейския съвет за 
системен риск. Информацията, 
обменяна между компетентните органи 
и Европейския орган за ценни книжа и 
пазари или Европейския съвет за 
системен риск, попада в обхвата на 
задължението за професионална тайна, 
на което подлежат настоящи или бивши 
служители на компетентните органи, 
които получават информацията.

3. Параграф 1 не възпрепятства 
компетентните органи да обменят 
поверителна информация или да 
предават поверителна информация на 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари или на Европейския съвет за 
системен риск, която подлежи на 
ограниченията, свързани със 
специфичната за дружествата 
информация и последиците за трети 
страни, както се предвижда 
съответно в [Регламента за ЕОЦКП] 
и [Регламента за ЕССР].
Информацията, обменяна между 
компетентните органи и Европейския 
орган за ценни книжа и пазари или 
Европейския съвет за системен риск, 
попада в обхвата на задължението за 
професионална тайна, на което 
подлежат настоящи или бивши 
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служители на компетентните органи, 
които получават информацията.

Or. en

Изменение 403
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 5 – точка 8 и (нова)
Директива 2003/71/ЕО
Член 24 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8и) След член 24а се добавя следният 
член:

„Член 24б
Възражения срещу делегирани актове
1. Европейският парламент или 
Съветът могат да представят 
възражения срещу делегиран акт в 
срок от четири месеца от датата на 
уведомяването. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета 
този срок се удължава с два месеца.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
срещу делегирания акт, той влиза в 
сила на датата, посочена в него. Ако 
Европейският парламент или 
Съветът представят възражение 
срещу делегиран акт, той не влиза в 
сила.
3. За да се ускори приемането на 
делегирани актове, по 
целесъобразност, Европейският 
парламент и Съветът, действайки 
съгласно процедура за ранен отказ от 
възражение и при надлежно 
обосновани случаи, могат да решат да 
съкратят четиримесечния период, 
посочен в първата алинея, по искане 
на Комисията.“ 
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Or. en

Изменение 404
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка -1 (нова)
Директива 2004/39/ЕО
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Член 2, параграф 3 се заменя със 
следното:
„3. С оглед да се вземе предвид 
развитието на финансовите пазари и 
да се осигури последователно 
хармонизиране и еднообразно 
прилагане на настоящата директива, 
Комисията, посредством делегирани 
актове в съответствие с членове 64,
64а и 64б, дефинира по отношение на 
изключенията в букви в), и) и к) 
критериите, въз основа на които се 
определя кога една дейност следва да 
се счита за допълнителна към 
основната стопанска дейност на 
групово ниво, както и кога една 
дейност се извършва допълнително.
[...]
Проектите на делегирани актове се 
изготвят от Европейския орган за 
ценни книжа и пазари.“

Or. en

Изменение 405
Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка -1 в (нова)
Директива 2004/39/ЕО
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В член 4 след параграф 2 се добавя 
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следният параграф:
„2а. С цел отчитане на развитието 
на финансовите пазари и за да бъде 
осигурено единно прилагане на 
настоящия член, Европейският орган 
за ценни книжа и пазари разработва 
проекти на технически стандарти с 
цел определяне на условията на 
прилагане във връзка с различните 
елементи на дефинициите, 
определени в параграф 1 на 
настоящия член, както и различните 
елементи на дефинициите, 
определени в член 2 от Регламент 
(ЕО) № 1287/2006 на Комисията от 10 
август 2006 г.за прилагане на 
Директива 2004/39/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение 
на задълженията за водене на 
регистри за инвестиционните 
посредници, отчитането на 
сделките, прозрачността на пазара, 
допускането на финансови 
инструменти за търгуване, както и 
за определените понятия за целите 
на посочената директива1, и член 2 
от Директива 2006/73/ЕО на 
Комисията от 10 август 2006 г. за 
прилагане на Директива 2004/39/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета по отношение на 
организационните изисквания и 
условията за извършване на дейност 
от инвестиционните посредници и за 
даването на определения за целите на 
посочената директива2. Органът 
представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2015 г.“
1 OВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 1.
1 OВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 26.

Or. en

Обосновка

Единното прилагане на Директивата относно пазарите на финансови инструменти с 
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цел постигане на равни условия следва да бъде улеснено посредством изготвянето на 
технически стандарти от ЕОЦКП.

Изменение 406
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 1
Директива 2004/39/ЕО
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки създават 
регистър на всички инвестиционни 
посредници. Регистърът е достъпен за 
обществеността и съдържа информация 
за услугите или дейностите, за които 
инвестиционният посредник има 
разрешително. Той се актуализира 
периодично. Европейският орган за 
ценни книжа и пазари, създаден с 
Регламент …/… на Европейския 
парламент и на Съвета, съставя 
списък на всички инвестиционни 
посредници в Общността. 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари публикува този списък и го 
актуализира.

3. Държавите-членки регистрират
всички инвестиционни посредници, 
предоставящи услуги или извършващи 
дейности, които попадат в тяхната 
сфера на правомощия. Систематично 
актуализиран списък на тези 
дружества се предава на Европейския 
орган за ценни книжа и пазари, 
създаден с Регламент …/… на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Европейският надзорен орган съставя 
списък на всички инвестиционни 
посредници в Общността. Регистърът 
е достъпен за обществеността и съдържа 
информация за услугите или 
дейностите, за които инвестиционният 
посредник има разрешително. Той се 
актуализира периодично.

В случаите, когато компетентен 
орган оттегли разрешение в 
съответствие с член 8, букви б) – г), 
решението за оттеглянето се 
публикува в регистъра за период от 
две години.

Or. en

Изменение 407
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 2
Директива 2004/39/ЕО
Член 7 – параграф 4 –алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член и на 
член 7, член 9, параграфи 2—4, 
член 10, параграфи 1—2 и член 12, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на прилагане на 
изискванията и процедурите за 
такова разрешително, както е 
посочено в настоящия член и в член 7, 
член 9, параграфи 2—4, член 10, 
параграфи 1—2 и член 12.

4. За да се подсигури 
последователното хармонизиране и
единното прилагане на настоящия член 
и на член 5, параграф 4, член 9, 
параграфи 2—4, член 10, 
параграфи 1—2, и член 12, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари разработва проекти на 
технически стандарти:

а) за уточняване на изискванията по 
отношение на седалището съгласно 
член 5, параграф 4;
б) за определяне на информацията, 
която трябва да бъде предоставена на 
компетентните органи съгласно член 
7, параграф 2;
в) за определяне на информацията и 
разработване на стандартни 
формуляри, образци и процедури за 
нотифицирането, предвидено в член 
9, параграф 2;
г)  за уточняване на изискванията 
съгласно член 9, параграфи 2 − 4 и 
член 10, параграфи 1 и 2; и
д) за уточняване на изискването за 
първоначален капитал съгласно член 
12.

Or. en

Изменение 408
Derk Jan Eppink

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 2
Директива 2004/39/ЕО
Член 7 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член и на 
член 7, член 9, параграфи 2—4, член 10, 
параграфи 1—2 и член 12, Европейският 
орган за ценни книжа и пазари може да 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане на 
изискванията и процедурите за такова 
разрешително, както е посочено в 
настоящия член и в член 7, член 9, 
параграфи 2—4, член 10, параграфи 1—
2 и член 12.

4. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член и на 
член 7, член 9, параграфи 2—4, член 10, 
параграфи 1—2 и член 12, Европейският 
орган за ценни книжа и пазари може да 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел уточняване на 
информацията, форматите, 
образците, критериите и процедурите 
за такова разрешително, както е 
посочено в настоящия член и в член 7, 
член 9, параграфи 2—4, член 10, 
параграфи 1—2 и член 12.

Or. en

Изменение 409
Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 2
Директива 2004/39/ЕО
Член 7 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член и на 
член 7, член 9, параграфи 2—4, член 10, 
параграфи 1—2 и член 12, Европейският 
орган за ценни книжа и пазари може да
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане на изискванията 
и процедурите за такова разрешително, 
както е посочено в настоящия член и в 
член 7, член 9, параграфи 2—4, член 10, 
параграфи 1—2 и член 12. 

4. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член и на 
член 7, член 9, параграфи 2—4, член 10, 
параграфи 1—1 и член 12, Европейският 
орган за ценни книжа и пазари 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане на изискванията 
и процедурите за такова разрешително, 
както е посочено в настоящия член и в 
член 7, член 9, параграфи 2—4, член 10, 
параграфи 1—2 и член 12. Органът 
представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2015 г.

Or. en
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Обосновка

Единното прилагане на Директивата относно пазарите на финансови инструменти с 
цел постигане на равни условия следва да бъде улеснено посредством изготвянето на 
технически стандарти от ЕОЦКП.

Изменение 410
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 3
Директива 2004/39/ЕО
Член 10a – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на прилагане във връзка 
със списъка с информация, необходима 
за оценката на придобиване, както е 
посочено в параграф 1, и условията на 
консултационния процес между 
съответните компетентни органи, както 
е посочено в член 10, параграф 4. 
Органът представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

8. За да се подсигури 
последователното хармонизиране и 
единното прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на прилагане във връзка 
със списъка с информация, необходима 
за оценката на придобиване, както е 
посочено в параграф 1, критериите за 
възражения срещу придобивания, 
както се посочва в параграф 4, и 
условията на консултационния процес 
между съответните компетентни органи, 
както е посочено в член 10, параграф 4. 
Органът представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

Or. en

Изменение 411
Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 3 a (нова)
Директива 2004/39/ЕО
Член 13 – параграф 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В член 13 се добавя следният 
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параграф:
„10а. С цел отчитане на развитието 
на финансовите пазари и за да бъде 
осигурено единно прилагане на 
настоящия член, Европейският орган 
за ценни книжа и пазари разработва 
проекти на технически стандарти с 
цел определяне на условията на 
прилагане на параграфи 6–8 от 
настоящия член, член 18, параграфи 1 
и 2 от настоящата директива, и 
членове 7 и 8 от Регламент
1287/2006/EО на Комисията, както и 
членове 16–20 и член 51 от Директива 
2006/73/EО на Комисията. Органът 
представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2015 г.
Комисията може да приема 
посочените в първата алинея проекти 
на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Or. en

Обосновка

Единното прилагане на Директивата относно пазарите на финансови инструменти с 
цел постигане на равни условия следва да бъде улеснено посредством изготвянето на 
технически стандарти от ЕОЦКП.

Изменение 412
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 3 в (нова)
Директива 2004/39/ЕО
Член 19 – параграф 10 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) В член 19, параграф 10 уводният 
текст на алинея първа се заменя със 
следния текст:
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„10. С оглед да се осигури 
необходимата защита на 
инвеститорите и последователното 
хармонизиране, както и уеднаквеното 
прилагане на параграфи от 1 до 8, 
Комисията осигурява, посредством 
делегирани актове в съответствие с 
членове 64, 64а и 64б, изпълнението от 
инвестиционните посредници на 
принципите, изложени в него, когато 
предоставят инвестиционни или 
допълнителни услуги на клиентите 
си. Тези делегирани актове вземат 
предвид:“

Or. en

Изменение 413
Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 3 г (нова)
Директива 2004/39/ЕО
Член 19 – параграф 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3г) В член 19 след параграф 10 се 
добавя следният параграф:
„10а. С цел отчитане на развитието 
на финансовите пазари и за да бъде 
осигурено единно прилагане на 
настоящия член, Европейският орган 
за ценни книжа и пазари разработва 
проекти на технически стандарти с 
цел определяне на условията на 
прилагане на параграфи 4–7 от 
настоящия член, както и членове 35–
39 от Директива 2006/73/EО на 
Комисията. Органът представя на 
Комисията тези проекти на 
технически стандарти до 
1 януари 2015 г.
Комисията може да приема 
посочените в първата алинея проекти 
на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
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изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Or. en

Обосновка

Единното прилагане на Директивата относно пазарите на финансови инструменти с 
цел постигане на равни условия следва да бъде улеснено посредством изготвянето на 
технически стандарти от ЕОЦКП.

Изменение 414
Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 3 д (нов)
Директива 2004/39/ЕО
Член 21 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3д) В член 21 се добавя следният 
параграф:
„6a. С цел отчитане на развитието 
на финансовите пазари и за да бъде 
осигурено единно прилагане на 
настоящия член, Европейският орган 
за ценни книжа и пазари разработва 
проекти на технически стандарти с 
цел определяне на условията на 
прилагане на параграфи 1–5 от 
настоящия член, както и членове 44–
46 от Директива 2006/73/EО на 
Комисията. Органът представя на 
Комисията тези проекти на 
технически стандарти до 
1 януари 2015 г.
Комисията може да приема 
посочените в първата алинея проекти 
на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Or. en
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Обосновка

Същата като при изменение 414.

Изменение 415
Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 3 е (нова)
Директива 2004/39/ЕО
Член 22 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3е) В член 22 се добавя следният 
параграф:
„3a. С цел отчитане на развитието 
на финансовите пазари и за да бъде 
осигурено единно прилагане на 
настоящия член, Европейският орган 
за ценни книжа и пазари разработва 
проекти на технически стандарти с 
цел определяне на условията на 
прилагане на параграф 2 от 
настоящия член, както и член 31 от 
Регламент 2006/1287/EО на 
Комисията. Органът представя на 
Комисията тези проекти на 
технически стандарти до 
1 януари 2015 г.
Комисията може да приема 
посочените в първата алинея проекти 
на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Or. en

Обосновка

Същата като при изменение 414.

Изменение 416
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Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 3 ж (нова)
Директива 2004/39/ЕО
Член 23 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3ж) Член 23, параграф 3, първа 
алинея се заменя със следния текст:
„Държавите-членки, които решават 
да разрешат на инвестиционните 
посредници да назначават обвързани 
агенти, изпращат на Европейския 
орган за ценни книжа и пазари 
систематично актуализиран списък 
на всички обвързани агенти.
Европейският орган изготвя публичен 
регистър на всички обвързани агенти 
на територията на ЕС, който се 
осъвременява и се публикува в 
интернет за извършване на 
безплатни справки.“

Or. en

Изменение 417
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 3 з (нова)
Директива 2004/39/ЕО
Член 23 – параграф 3 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3з) В член 23, параграф 3, алинея 
пета се заменя със следното:
„Регистърът се актуализира 
периодично. Той се публикува в 
интернет и е на разположение за 
извършването на справки.
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари изготвя списък на всички 
определени обвързани агенти на 
инвестиционни посредници на 
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територията на Съюза. 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари публикува този списък на 
своята интернет страница и го 
актуализира.“

Or. en

Изменение 418
Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 3 и (нова)
Директива 2004/39/ЕО
Член 27 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3и) В член 27 се добавя следният 
параграф:
„7a. С цел отчитане на развитието 
на финансовите пазари и за да бъде 
осигурено единно прилагане на 
настоящия член, Европейският орган 
за ценни книжа и пазари разработва 
проекти на технически стандарти с 
цел определяне на условията на 
прилагане на параграфи 1–6 от 
настоящия член, както и членове 21–
26 от Регламент 2006/1287/EО на 
Комисията. Органът представя на 
Комисията тези проекти на 
технически стандарти до 
1 януари 2015 г.
Комисията може да приема 
посочените в първата алинея проекти 
на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Or. en

Обосновка

Единното прилагане на Директивата относно пазарите на финансови инструменти с 
цел постигане на равни условия следва да бъде улеснено посредством изготвянето на 



PE439.899v01-00 44/92 AM\809041BG.doc

BG

технически стандарти от ЕОЦКП.

Изменение 419
Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 3 й (нова)
Директива 2004/39/ЕО
Член 28 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3й) В член 28 се добавя следният 
параграф:
„3a. С цел отчитане на развитието 
на финансовите пазари и за да бъде 
осигурено единно прилагане на 
настоящия член, Европейският орган 
за ценни книжа и пазари разработва 
проекти на технически стандарти с 
цел определяне на условията на 
прилагане на параграфи 1–2 от 
настоящия член, както и членове 27–
30 и 32–34 от Регламент 2006/1287/EО 
на Комисията. Органът представя на 
Комисията тези проекти на 
технически стандарти до 
1 януари 2015 г.
Комисията може да приема 
посочените в първата алинея проекти 
на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Or. en

Обосновка

Същата като при изменение 419.

Изменение 420
Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 3 к (нова)
Директива 2004/39/ЕО
Член 29 – параграф 3 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3к) В член 29 се добавя следният 
параграф:
„3a. С цел отчитане на развитието 
на финансовите пазари и за да бъде 
осигурено единно прилагане на 
настоящия член, Европейският орган 
за ценни книжа и пазари разработва 
проекти на технически стандарти с 
цел определяне на условията на 
прилагане на параграфи 1–2 от 
настоящия член, както и членове 17–
20 и 29–30, и 32–34 от Регламент 
2006/1287/EО на Комисията. Органът 
представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2015 г.
Комисията може да приема 
посочените в първата алинея проекти 
на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Or. en

Обосновка

Същата като при изменение 419.

Изменение 421
Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 3 л (нова)
Директива 2004/39/ЕО
Член 30 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3л) В член 30 се добавя следният
параграф:
„3a. С цел отчитане на развитието 
на финансовите пазари и за да бъде 
осигурено единно прилагане на 
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настоящия член, Европейският орган 
за ценни книжа и пазари разработва 
проекти на технически стандарти с 
цел определяне на условията на 
прилагане на параграфи 1–2 от 
настоящия член, както и членове 27–
30 и 32–34 от Регламент 2006/1287/EО 
на Комисията. Органът представя на 
Комисията тези проекти на 
технически стандарти до 
1 януари 2015 г.
Комисията може да приема 
посочените в първата алинея проекти 
на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Or. en

Обосновка

Същата като при изменение 419.

Изменение 422
Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 5 a (нова)
Директива 2004/39/ЕО
Член 39 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В член 39 се добавя следният 
параграф:
„1а. С цел отчитане на развитието 
на финансовите пазари и за да бъде 
осигурено единно прилагане на 
настоящия член, Европейският орган 
за ценни книжа и пазари разработва 
проекти на технически стандарти с 
цел определяне на условията на 
прилагане на буква г). Органът 
представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2015 г.
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Комисията може да приема 
посочените в първата алинея проекти 
на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Or. en

Обосновка

Същата като при изменение 419.

Изменение 423
Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 5 б (нова)
Директива 2004/39/ЕО
Член 42 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) В член 42 се добавя следният 
параграф:
„7а. С цел отчитане на развитието 
на финансовите пазари и за да бъде 
осигурено единно прилагане на 
настоящия член, Европейският орган 
за ценни книжа и пазари разработва 
проекти на технически стандарти с 
цел определяне на условията на 
прилагане на параграф 1. Органът 
представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2015 г.
Комисията може да приема 
посочените в първата алинея проекти 
на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Or. en
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Обосновка

Същата като при изменение 419.

Изменение 424
Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 5 в (нова)
Директива 2004/39/ЕО
Член 44 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5в) В член 44 се добавя следният 
параграф:
„3а. С цел отчитане на развитието 
на финансовите пазари и за да бъде 
осигурено единно прилагане на 
настоящия член, Европейският орган 
за ценни книжа и пазари разработва 
проекти на технически стандарти с 
цел определяне на условията на 
прилагане на параграфи 1–2 от 
настоящия член, както и членове 17–
20 и 29–30, и 32–34 от Регламент 
2006/1287/EО на Комисията. Органът 
представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2015 г.
Комисията може да приема 
посочените в първата алинея проекти 
на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Or. en

Обосновка

Същата като при изменение 419.

Изменение 425
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Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 5 г (нов)
Директива 2004/39/ЕО
Член 45 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5г) В член 45 се добавя следният 
параграф:
„3а. С цел отчитане на развитието 
на финансовите пазари и за да бъде 
осигурено единно прилагане на 
настоящия член, Европейският орган 
за ценни книжа и пазари разработва 
проекти на технически стандарти с 
цел определяне на условията на 
прилагане на параграфи 1–2 от 
настоящия член, както и членове 27–
30 и 32–34 от Регламент 2006/1287/EО 
на Комисията. Органът представя на 
Комисията тези проекти на 
технически стандарти до 
1 януари 2015 г.
Комисията може да приема 
посочените в първата алинея проекти 
на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Or. en

Обосновка

Същата като при изменение 419.

Изменение 426
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 7 a (нова)
Директива 2004/39/ЕО
Член 51 – параграф 2 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) В член 51 след параграф 2 се 
добавя следният параграф:
„2а. Държавите-членки информират 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари относно административните 
мерки или санкции, определени в 
съответствие с параграфи 1 и 2.“

Or. en

Изменение 427
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 8 г (нова)
Директива 2004/39/ЕО
Член 56 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8г) Член 56, параграф 5 се заменя със 
следното:
„5. С оглед осигуряването на 
последователно хармонизиране и
уеднаквено прилагане на параграфи 1 
и 2 Комисията определя чрез 
делегирани актове в съответствие с 
членове 64, 64а и 64б условията за 
сътрудничеството на 
компетентните органи и определя 
критериите, въз основа на които 
операциите на регулирания пазар в 
приемащата държава-членка биха 
могли да бъдат считани от 
съществено значение за 
функционирането на пазарите на 
ценни книжа и за защитата на 
инвеститорите в тази приемаща 
държава-членка.”

Or. en

Изменение 428
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Derk Jan Eppink

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 9
Директива 2004/39/ЕО
Член 56 – параграф 6 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За да се подсигури единното 
прилагане на параграфи 1 и 2, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на прилагане във връзка 
със задължението за сътрудничество на 
компетентните органи съгласно 
параграф 1 и със съдържанието на 
споразуменията за сътрудничество 
съгласно параграф 2, включително 
разработването на стандартни 
формуляри и бланки.

6. За да се гарантира единното 
прилагане на параграфи 1 и 2, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на прилагане във връзка с 
някои практически въпроси, свързани
със задължението за сътрудничество на 
компетентните органи съгласно 
параграф 1 и със съдържанието на 
споразуменията за сътрудничество 
съгласно параграф 2, включително 
разработването на стандартни 
формуляри и бланки.

Or. en

Изменение 429
Derk Jan Eppink

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 10 – буква б
Директива 2004/39/ЕО
Член 57 – параграф 2 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се подсигури единното 
прилагане на параграф 1, Европейският 
орган за ценни книжа и пазари може да 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане на 
задължението на компетентните 
органи за сътрудничество в надзорни 
дейности, в проверки на място или при 
разследвания.

2. За да се гарантира единното 
прилагане на параграф 1, Европейският 
орган за ценни книжа и пазари може да 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел конкретизиране на 
процедурите, свързани със 
сътрудничеството на компетентните 
органи в надзорни дейности, в проверки 
на място или при разследвания.

Or. en
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Изменение 430
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – точка 14 в (нова)
Директива 2004/39/ЕО
Член 64 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14в) След член 64а се добавя следният 
член:

„Член 64б
Възражения срещу делегирани актове
1. Европейският парламент или 
Съветът могат да представят 
възражения срещу делегиран акт в 
срок от четири месеца от датата на 
уведомяването. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета 
този срок се удължава с два месеца.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
срещу делегирания акт, той влиза в 
сила на датата, посочена в него. Ако 
Европейският парламент или 
Съветът представят възражение 
срещу делегиран акт, той не влиза в 
сила.
3. За да се ускори приемането на 
делегирани актове, по 
целесъобразност, Европейският 
парламент и Съветът, действайки 
съгласно процедура за ранен отказ от 
възражение и при надлежно 
обосновани случаи, могат да решат да 
съкратят четиримесечния период, 
посочен в първата алинея, по искане 
на Комисията.“

Or. en

Изменение 431
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Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Предложение за директива - акт за изменение
Член 7 – точка -1 в (нова)
Директива 2004/109/ЕО
Член 4 – параграф 2 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1в) В член 4, параграф 2 се добавя 
следната буква след буква а:
„аа) разкриване на годишните 
счетоводни отчети по държави;“

Or. en

Изменение 432
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Предложение за директива - акт за изменение
Член 7 – точка 2 н (нова)
Директива 2004/109/ЕО
Член 25 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2н) В член 25 след параграф 2 се 
добавя следният параграф: 
„2а. Компетентните органи 
предоставят на Европейския орган за 
ценни книжа и пазари и други 
компетентни органи цялата 
съответна и необходима информация 
с цел изпълнение на задълженията 
съгласно настоящата директива по 
своя собствена инициатива или по 
искане на Европейския орган за ценни 
книжа и пазари.“

Or. en

Изменение 433
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Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 7 – точка 3 з (нова)
Директива 2004/109/ЕО
Член 27 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3з) След член 27а се добавя следният 
член:

„Член 27б
Възражения срещу делегирани актове
1. Европейският парламент или 
Съветът могат да представят 
възражения срещу делегиран акт в 
срок от четири месеца от датата на 
уведомяването. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета 
този срок се удължава с два месеца.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
срещу делегирания акт, той влиза в 
сила на датата, посочена в него. Ако 
Европейският парламент или 
Съветът представят възражение 
срещу делегиран акт, той не влиза в 
сила.
3. За да се ускори приемането на 
делегирани актове, по 
целесъобразност, Европейският 
парламент и Съветът, действайки 
съгласно процедура за ранен отказ от 
възражение и при надлежно 
обосновани случаи, могат да решат да 
съкратят четиримесечния период, 
посочен в първата алинея, по искане 
на Комисията.“

Or. en

Изменение 434
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Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 8 – точка -1 б (нова)
Директива 2005/60/ЕО
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1б) В член 16, параграф 2 се заменя 
със следното:
„2. Държавите-членки се информират 
взаимно и информират европейските 
надзорни органи и Комисията за 
случаи, където те считат, че трета 
държава отговаря на условията, 
предвидени в параграф 1, буква б). 
ЕНО публикуват списък на 
държавите, налагащи равностойни 
изисквания, на своите интернет 
страници.“

Or. en

Изменение 435
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 8 – точка 2 a (нова)
Директива 2005/60/ЕО
Член 41 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 41, параграф 2, първата 
алинея се заменя със следното:
„2. При позоваване на настоящия 
параграф, се прилагат членове 5 и 7 
от Решение 1999/468/ЕО при спазване 
на разпоредбите на член 8 от същото 
решение и при условие че мерките 
[...], предприети в съответствие с тази 
процедура, не изменят основните 
разпоредби на настоящата 
директива.“

Or. en
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Изменение 436
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 8 – точка 2 м (нова)
Директива 2005/60/ЕО
Член 41 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2м) След член 41а се добавя следният 
член:

„Член 41б
Възражения срещу делегирани актове
1. Европейският парламент или 
Съветът могат да представят 
възражения срещу делегиран акт в 
срок от четири месеца от датата на 
уведомяването. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета 
този срок се удължава с два месеца.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
срещу делегирания акт, той влиза в 
сила на датата, посочена в него. Ако 
Европейският парламент или 
Съветът представят възражение 
срещу делегиран акт, той не влиза в 
сила.
3. За да се ускори приемането на 
делегирани актове, по 
целесъобразност, Европейският 
парламент и Съветът, действайки 
съгласно процедура за ранен отказ от 
възражение и при надлежно 
обосновани случаи, могат да решат да 
съкратят четиримесечния период, 
посочен в първата алинея, по искане 
на Комисията.“

Or. en

Изменение 437
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Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 2 a (нова)
Директива 2006/48/ЕО
Член 17 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 17, параграф 1 се добавя 
следната буква:
„да) е причинила сериозно и системно 
нарушение на законодателството на 
Съюза или националното 
законодателство по отношение на 
ЕБО и компетентните органи.“

Or. en

Изменение 438
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 5
Директива 2006/48/ЕО
Член 28 – параграф 4 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член и да се 
установи единна процедура за 
уведомяване по електронен път, 
Европейският банков орган разработва 
проекти на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на информацията, посочена в
настоящия член, и на процеса за 
предоставяне на информация. Органът 
представя на Комисията тези проекти на 
технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

4. За да се гарантира
последователното хармонизиране и
единното прилагане на настоящия член, 
Европейският банков орган разработва 
проекти на технически стандарти с цел
установяване на единна процедура за 
уведомяване и уточняване на 
информацията, която трябва да бъде 
съобщена съгласно настоящия член, и 
на процеса за предоставяне на тази
информация по защитен електронен 
път. Органът представя на Комисията 
тези проекти на технически стандарти 
до 1 януари 2014 г.

Or. en

Изменение 439
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Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 8
Директива 2006/48/ЕО
Член 42a – параграф 1 – четвърта алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в края на двумесечния период 
компетентната власт е отнесла
въпроса до Европейския банков орган в 
съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган 
изчаква всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, и 
действа в съответствие с това
решение. Двумесечният период се счита 
за период на помиряване по смисъла на 
въпросния регламент. Европейският 
банков орган взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
двумесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.

Ако в края на двумесечния период след 
получаването на искане съгласно 
първата алинея който и да е от 
засегнатите компетентни органи е 
отнесъл въпроса до Европейския 
банков орган в съответствие с член 11 
от Регламент …/… [ЕБО], 
компетентните органи на 
приемащата държава-членка 
изчакват решението, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, за 
да уреди въпроса с цел да осигури
съответствие с правото на Съюза, и 
вземат окончателното си решение в 
съответствие с решението на Органа.
Решението на Органа не заменя 
пруденциалната преценка на 
компетентните органи на 
държавата-членка. Двумесечният 
период се счита за период на 
помиряване по смисъла на въпросния 
регламент. Европейският банков орган 
взема своето решение в рамките на един 
месец. Ако този двумесечен период е 
изтекъл или е било постигнато 
съвместно решение, въпросът не се 
отнася до Органа.

Or. en

Изменение 440
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 8
Директива 2006/48/ЕО
Член 42a – параграф 1 – четвърта алинея
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в края на двумесечния период 
компетентната власт е отнесла
въпроса до Европейския банков орган в 
съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган
изчаква всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, и 
действа в съответствие с това 
решение. Двумесечният период се счита 
за период на помиряване по смисъла на 
въпросния регламент. Европейският 
банков орган взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
двумесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.

Ако в края на двумесечния период след 
получаването на искане съгласно 
първата алинея който и да е от 
засегнатите компетентни органи е 
отнесъл въпроса до Европейския 
банков орган в съответствие с член 11 
от Регламент …/… [ЕБО], 
компетентните органи на 
приемащата държава-членка 
изчакват решението, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, за 
да уреди въпроса с цел да осигури 
съответствие с правото на ЕС, и 
вземат окончателното си решение в 
съответствие с решението на Органа. 
Двумесечният период се счита за период 
на помиряване по смисъла на въпросния 
регламент. Европейският банков орган 
взема своето решение в рамките на един 
месец. Ако този двумесечен период е 
изтекъл или е било постигнато 
съвместно решение, въпросът не се 
отнася до Органа.

Or. en

Изменение 441
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 11
Директива 2006/48/ЕО
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки и Европейският 
банков орган могат да сключват 
споразумения за сътрудничество, които 
предвиждат условия за обмен на 
информация с компетентните власти на 
трети страни или с властите или 
органите на трети страни, посочени в 

В съответствие с член 18 от 
Регламент .../...[EБО],  държавите-
членки и Европейският банков орган 
могат да сключват споразумения за 
сътрудничество, които предвиждат 
условия за обмен на информация с 
компетентните власти на трети страни 
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член 47 и член 48, параграф 1, само ако 
разменяната информация подлежи на 
гаранции за опазване на 
професионалната тайна, които са най-
малкото еквивалентни на посочените в 
член 44, параграф 1.

или с властите или органите на трети 
страни, посочени в член 47 и член 48, 
параграф 1, само ако разменяната 
информация подлежи на гаранции за 
опазване на професионалната тайна, 
които са най-малкото еквивалентни на 
посочените в член 44, параграф 1.

Or. en

Изменение 442
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 11 a (нова)
Директива 2006/48/ЕО
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Вторият параграф на член 46 се 
заменя със следния текст:
„Информацията, обменяна съгласно
първата алинея, не се оповестява без 
изричното съгласие на компетентните 
органи, които са я предали, и
единствено за целите, за които тези 
органи са дали съгласието си.“

Or. en

Изменение 443
Burkhard Balz

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 13 – буква б
Директива 2006/48/ЕО
Член 63 a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За да се подсигури единното 
прилагане на параграф 1 от 
настоящия член, както и 
сближаването на надзорните 
практики, Европейският банков орган 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 

6. Европейският банков орган 
изработва насоки за сближаването на 
надзорните практики във връзка с 
посочените в параграф 1 от настоящия 
член и в член 57, буква а) инструменти 
и наблюдава прилагането им. До 31 
декември 2014 г. Комисията прави 
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условията на прилагане на 
разпоредбите, уреждащи посочените в 
параграф 1 от настоящия член 
инструменти. Органът представя на 
Комисията тези проекти на 
технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

преглед на прилагането на настоящия 
член и докладва пред Европейския 
парламент и Съвета, и представя 
подходящи предложения, за да 
гарантира качеството на 
собствените средства.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на 
технически стандарти в съответствие 
с процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на насоки в 
съответствие с процедурата, изложена в 
член 8 от Регламент …/… [ЕБО].

Европейският банков орган издава 
също така насоки по отношение на 
инструментите, посочени в член 57, 
параграф 1, буква а).
Европейският банков орган наблюдава 
прилагането на техническите 
стандарти, посочени в първата 
алинея.

Or. en

Обосновка

Предлаганото сближаване на прилагането на определението за хибридни капиталови 
компоненти поражда безпокойство. Техническият стандарт би трябвало да разгледа 
конкретните законови режими за дружествата, несъстоятелността и данъчното 
облагане във всяка държава-членка, за да бъде смислен и валиден. Това е трудно 
постижимо, освен ако регламентът не е формулиран много общо. Но по съдържание 
подобен регламент не би надхвърлил Директивата за капиталовите изисквания, така 
че от него не би имало добавена стойност.

Изменение 444
Markus Ferber

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 14 
Директива 2006/48/ЕО
Член 74 – параграф 2 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

За оповестяването на тези изчисления от 
кредитните институции, от 31 декември 
2012 г. компетентните власти прилагат 
единни формати, честота, език и дати на 

За оповестяването на тези изчисления от 
кредитните институции, от 31 декември 
2012 г. компетентните органи прилагат 
единни формати, честота, компютърен
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отчитане. За да се подсигури единното 
прилагане на директивата, 
Европейският банков орган разработва 
проекти на технически стандарти с цел 
въвеждане, в рамките на Общността, на 
единни формати, честота, езици и дати 
на отчитане преди януари 2012 г. 
Форматите на отчитане са 
пропорционални на естеството, мащаба 
и сложността на дейностите на 
кредитните институции.

език и дати на отчитане. Трябва да 
съществува възможност за отчитане 
на всеки от официалните езици на 
Европейския съюз. За да се подсигури 
последователното хармонизиране и 
единното прилагане на директивата, 
Европейският банков орган разработва 
проекти на технически стандарти с цел 
въвеждане, в рамките на Общността, на 
единни формати, честота, компютърен 
език и дати на отчитане преди 1 януари
2012 г. Форматите на отчитане са 
пропорционални на естеството, мащаба 
и сложността на дейностите на 
кредитните институции.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕБО].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕБО].

Or. de

Изменение 445
Markus Ferber

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 15 
Директива 2006/48/ЕО
Член 81 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури единното прилагане 
на настоящия член, Европейският 
банков орган, след съгласуване с 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари, разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на прилагане на 
методиката за оценка в областта на 
кредитните оценки. Органът представя 
на Комисията тези проекти на 
технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

За да се подсигури последователното 
хармонизиране и единното прилагане 
на настоящия член, Европейският 
банков орган, след съгласуване с 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари, предлага проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане на методиката 
за оценка в областта на кредитните 
оценки. Органът представя на 
Комисията тези проекти на технически 
стандарти до 1 януари 2014 г.

Or. de
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Изменение 446Markus Ferber

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 17 
Директива 2006/48/ЕО
Член 97 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури единното прилагане 
на настоящия член, Европейският 
банков орган, след съгласуване с 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари, разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на прилагане на 
методиката за оценка в областта на 
кредитните оценки. Органът представя 
на Комисията тези проекти на 
технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

За да се подсигури последователното 
хармонизиране и единното прилагане 
на настоящия член, Европейският 
банков орган, след съгласуване с 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари, предлага проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане на методиката 
за оценка в областта на кредитните
оценки. Органът представя на 
Комисията тези проекти на технически 
стандарти до 1 януари 2014 г.

Or. de

Изменение 447
Markus Ferber

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 20 
Директива 2006/48/ЕО
Член 110 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Държавите-членки изискват 
отчитането да се осъществява най-малко 
два пъти годишно. От 31 декември 
2012 г. компетентните власти прилагат 
единни формати, честота, език и дати на 
отчитане. За да се подсигури единното 
прилагане на директивата, 
Европейският банков орган разработва 
проекти на технически стандарти с цел 
въвеждане, в рамките на Общността, на 
единни формати, честота, език и дати на 
отчитане преди януари 2012 г.   
Форматите на отчитане са 
пропорционални на естеството, мащаба 

(2) Държавите-членки изискват 
отчитането да се осъществява най-малко 
два пъти годишно. От 31 декември 
2012 г. компетентните органи прилагат 
единни формати, честота, компютърен
език и дати на отчитане. Трябва да 
съществува възможност за отчитане 
на всеки от официалните езици на 
Европейския съюз. За да се подсигури 
последователното хармонизиране и 
единното прилагане на директивата, 
Европейският банков орган разработва 
проекти на технически стандарти с цел 
въвеждане, в рамките на Общността, на 
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и сложността на дейностите на 
кредитните институции.

единни формати, честота, компютърен 
език и дати на отчитане преди 1 януари
2012 г. Форматите на отчитане са 
пропорционални на естеството, мащаба 
и сложността на дейностите на 
кредитните институции.

Or. de

Изменение 448
Sławomir Witold Nitras

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 22
Директива 2006/48/ЕО
Член 124 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският банков орган 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане на 
настоящия член и на общата 
процедура за оценка на риска. Органът 
представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2014 г. Комисията може да 
приема посочените в първата алинея 
проекти на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕБО]. 

заличава се

Or. en

Изменение 449
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 22
Директива 2006/48/ЕО
Член 124 – параграф 6 – първа алинея
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският банков орган разработва 
проекти на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на настоящия член и на общата 
процедура за оценка на риска. Органът 
представя на Комисията тези проекти на 
технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

6. За да се гарантира единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският банков орган разработва 
проекти на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на настоящия член и на общата 
процедура и методика за оценка на 
риска. Органът представя на Комисията 
тези проекти на технически стандарти 
до 1 януари 2014 г.

Or. en

Обосновка

Терминът „процедура“ не обхваща всички елементи, изброени в член 124, параграф 1, 
които включват „правилата и мерките, стратегиите, процесите и механизмите“. 
Ако техническите стандарти се ограничат само до процедури, ще остане 
възможност за преценка, която ще бъде в ущърб на хармонизацията на техническите 
разпоредби съгласно стълб II, каквато е целта на Единния европейски правилник.

Изменение 450
Alfredo Pallone

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 22
Директива 2006/48/ЕО
Член 124 – параграф 6 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският банков орган разработва 
проекти на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на настоящия член и на общата 
процедура за оценка на риска. Органът 
представя на Комисията тези проекти на 
технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

6. За да се гарантира единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският банков орган разработва 
проекти на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на настоящия член и на общата 
процедура и методика за оценка на 
риска. Органът представя на Комисията 
тези проекти на технически стандарти 
до 1 януари 2014 г.

Or. en
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Обосновка

Терминът „процедура“ не обхваща всички елементи, изброени в член 124, параграф 1, 
които включват „правилата и мерките, стратегиите, процесите и механизмите“. 
Ако техническите стандарти се ограничат само до процедури, ще остане 
възможност за преценка, която ще бъде в ущърб на хармонизацията на техническите 
разпоредби съгласно стълб II, каквато е целта на Единния европейски правилник.

Изменение 451
Othmar Karas

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 22 в (нова)
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22в) В член 129, параграф 1 се добавя 
следната алинея след алинея първа:
„Ако някой засегнат компетентен 
орган е отнесъл въпрос, посочен в 
букви а), б) и в) от първата алинея, до 
Европейския банков орган в 
съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], този 
компетентен орган изчаква 
решението на Европейския банков 
орган и взема своето решение в 
съответствие с решението на 
Органа.“

Or. en

Обосновка

. Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Изменение 452
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Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 22 в (нова)
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22в) В член 129, параграф 1 се добавя 
следната алинея след алинея първа:
„Ако някой засегнат компетентен 
орган е отнесъл въпрос, посочен в 
букви а), б) и в) от първата алинея, до 
Европейския банков орган в 
съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], този 
компетентен орган изчаква 
решението на Европейския банков 
орган и взема своето решение в 
съответствие с решението на 
Органа.“

Or. en

Обосновка

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Изменение 453
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 22 в (нова)
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22в) В член 129, параграф 1 се добавя 
следната алинея след алинея първа:
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„Ако някой засегнат компетентен 
орган е отнесъл въпрос, посочен в 
букви а), б) и в) от първата алинея, до 
Европейския банков орган в 
съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], този 
компетентен орган изчаква 
решението на Европейския банков 
орган и взема своето решение в 
съответствие с решението на 
Органа.“

Or. en

Обосновка

За да се гарантира единно прилагане на преразглеждането от страна на надзорните 
органи и обща оценка на риска, обхватът на механизма за разрешаване на спорове 
следва да се разшири и да включи и области, в които съответното законодателство 
изисква сътрудничество или координация.

Изменение 454
Alfredo Pallone

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 22 в (нова)
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22в) В член 129, параграф 1 се добавя 
следната алинея след алинея първа:
„Ако някой засегнат компетентен 
орган е отнесъл въпрос, посочен в 
букви а), б) и в) от първата алинея, до 
Европейския банков орган в 
съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], този 
компетентен орган изчаква 
решението на Европейския банков 
орган и взема своето решение в 
съответствие с решението на 
Органа.“

Or. en
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Обосновка

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Изменение 455
Othmar Karas

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 22 г (нова)
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22г) В член 129, параграф 1 се добавя 
следната алинея след алинея 1а:
„За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският банков орган 
разработва проекти на технически 
стандарти и насоки с цел определяне 
на условията за процеса на 
координация и сътрудничество по 
отношение на прилагането на членове 
22, 123 и 124.“

Or. en

Обосновка

Европейският банков орган разработва технически стандарти, за да предостави на 
надзорните органи насоки за осъществяване на сътрудничество и координация в 
областите, посочени в членове 22, 123 и 124. Подобни стандарти ще улеснят 
сътрудничеството и координацията между надзорните органи. 

Изменение 456
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 22 г (нова)
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22г) В член 129, параграф 1 се добавя 
следната алинея след алинея 1а:
„За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският банков орган 
разработва проекти на технически 
стандарти и насоки с цел определяне 
на условията за процеса на 
координация и сътрудничество по 
отношение на прилагането на членове 
22, 123 и 124.“

Or. en

Обосновка

Европейският банков орган разработва технически стандарти, за да предостави на 
надзорните органи насоки за осъществяване на сътрудничество и координация в 
областите, посочени в членове 22, 123 и 124. Подобни стандарти ще улеснят 
сътрудничеството и координацията между надзорните органи. 

Изменение 457
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 22 г (нова)
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22г) В член 129, параграф 1 се добавя 
следната алинея след алинея 1а:
„За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският банков орган 
разработва проекти на технически 
стандарти и насоки с цел определяне 
на условията за процеса на 
координация и сътрудничество по 
отношение на прилагането на членове 
22, 123 и 124.“

Or. en
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Обосновка

За да се гарантира единно прилагане на преразглеждането от страна на надзорните 
органи и обща оценка на риска, обхватът на механизма за разрешаване на спорове 
следва да се разшири и да включи и области, в които съответното законодателство 
изисква сътрудничество или координация. 

Изменение 458
Alfredo Pallone

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 22 г (нова)
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22г) В член 129, параграф 1 се добавя 
следната алинея след алинея 1а:
„За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският банков орган 
разработва проекти на технически 
стандарти и насоки с цел определяне 
на условията за процеса на 
координация и сътрудничество по 
отношение на прилагането на членове 
22, 123 и 124.“

Or. en

Обосновка

Европейският банков орган разработва технически стандарти, за да предостави на 
надзорните органи насоки за осъществяване на сътрудничество и координация в 
областите, посочени в членове 22, 123 и 124. Подобни стандарти ще улеснят 
сътрудничеството и координацията между надзорните органи. 

Изменение 459
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 23 – алинея 2
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 2 – алинея 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в края на шестмесечния период 
компетентната власт е отнесла
въпроса до Европейския банков орган в 
съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган 
изчаква всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, и 
действа в съответствие с това 
решение. Шестмесечният период се 
счита за период на помиряване по 
смисъла на въпросния регламент. 
Европейският банков орган взема своето 
решение в рамките на един месец. Ако 
шестмесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.

Ако в края на шестмесечния период
който и да е от засегнатите 
компетентни органи е отнесъл
въпроса до Европейския банков орган в 
съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган 
отлага своето решение и изчаква 
всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, за 
да уреди въпроса с цел да осигури 
съответствие с правото на ЕС, и
взема окончателното си решение в 
съответствие с решението на Органа.
Решението на Органа съгласно 
принципа на предпазните мерки не 
заменя допълнителната 
пруденциална преценка на 
консолидиращия надзорен орган.
Шестмесечният период се счита за 
период на помиряване по смисъла на 
въпросния регламент. Европейският 
банков орган взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
шестмесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.

Or. en

Изменение 460
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Предложение за директива - акт за изменение
Article 9 – точка 23 – алинея 2
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в края на шестмесечния период 
компетентната власт е отнесла
въпроса до Европейския банков орган в 

Ако в края на шестмесечния период
който и да е от засегнатите 
компетентни органи е отнесъл
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съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган 
изчаква всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, и 
действа в съответствие с това решение. 
Шестмесечният период се счита за 
период на помиряване по смисъла на 
въпросния регламент. Европейският 
банков орган взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
шестмесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.

въпроса до Европейския банков орган в 
съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган 
отлага своето решение и изчаква 
всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, за 
да уреди въпроса с цел да осигури 
съответствие с правото на ЕС, и 
взема окончателното си решение в 
съответствие с решението на 
Органа. Решението на Органа 
съгласно принципа на предпазните 
мерки отчита допълнителната 
пруденциална преценка на 
консолидиращия надзорен орган и е в 
съответствие с това решение. 
Шестмесечният период се счита за 
период на помиряване по смисъла на 
въпросния регламент. Европейският 
банков орган взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
шестмесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.

Or. en

Изменение 461
Sławomir Witold Nitras

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 23 – алинея 2
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в края на шестмесечния период 
компетентната власт е отнесла
въпроса до Европейския банков орган в 
съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган 
изчаква всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 

Ако в края на шестмесечния период 
който и да е от засегнатите 
компетентни органи е отнесъл 
въпроса до Европейския банков орган в 
съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган 
изчаква всяко едно решение, което 
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вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, и 
действа в съответствие с това решение. 
Шестмесечният период се счита за 
период на помиряване по смисъла на 
въпросния регламент. Европейският 
банков орган взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
шестмесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.

Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, и 
действа в съответствие с това решение. 
Шестмесечният период се счита за 
период на помиряване по смисъла на 
въпросния регламент. Европейският 
банков орган взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
шестмесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.

Or. en

Изменение 462
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 24 – буква б
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в срок от четири месеца не се 
достигне до такова съвместно решение 
между компетентните органи, 
решението относно прилагането на 
членове 123, 124 и на член 136, 
параграф 2 се взема на консолидирана 
основа от консолидиращия надзорен 
орган след надлежно отчитане на 
оценката на риска на дъщерните 
дружества, извършена от съответните 
компетентни органи. Ако в края на 
шестмесечния период компетентната 
власт е отнесла въпроса до 
Европейския банков орган в 
съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган 
изчаква всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, и 
действа в съответствие с това
решение. Четиримесечният период се 

Ако в срок от четири месеца не се 
достигне до такова съвместно решение 
между компетентните органи, 
решението относно прилагането на 
членове 123, 124 и на член 136, 
параграф 2 се взема на консолидирана 
основа от консолидиращия надзорен 
орган след надлежно отчитане на 
оценката на риска на дъщерните 
дружества, извършена от съответните 
компетентни органи. Ако в края на 
четиримесечния период който и да е 
от засегнатите компетентни органи 
е отнесъл въпроса до Европейския 
банков орган в съответствие с член 11 
от Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган 
отлага своето решение и изчаква 
всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, за 
да уреди въпроса с цел да осигури 
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счита за период на помиряване по 
смисъла на въпросния регламент. 
Европейският банков орган взема своето 
решение в рамките на един месец. Ако 
четиримесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.

съответствие с правото на ЕС, и 
взема окончателното си решение в 
съответствие с решението на Органа.
Решението на Органа съгласно 
принципа на предпазните мерки не 
заменя допълнителната 
пруденциална преценка на 
консолидиращия надзорен орган.
Четиримесечният период се счита за 
период на помиряване по смисъла на 
въпросния регламент. Европейският 
банков орган взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
четиримесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.

Or. en

Изменение 463
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 24 – буква б
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в срок от четири месеца не се 
достигне до такова съвместно решение 
между компетентните органи, 
решението относно прилагането на 
членове 123, 124 и на член 136, 
параграф 2 се взема на консолидирана 
основа от консолидиращия надзорен 
орган след надлежно отчитане на 
оценката на риска на дъщерните 
дружества, извършена от съответните 
компетентни органи. Ако в края на 
шестмесечния период компетентната 
власт е отнесла въпроса до 
Европейския банков орган в 
съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган 
изчаква всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 

Ако в срок от четири месеца не се 
достигне до такова съвместно решение 
между компетентните органи, 
решението относно прилагането на 
членове 123, 124 и на член 136, 
параграф 2 се взема на консолидирана 
основа от консолидиращия надзорен 
орган след надлежно отчитане на 
оценката на риска на дъщерните 
дружества, извършена от съответните 
компетентни органи. Ако в края на 
четиримесечния период който и да е 
от засегнатите компетентни органи 
е отнесъл въпроса до Европейския 
банков орган в съответствие с член 11 
от Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган 
отлага своето решение и изчаква 
всяко едно решение, което 
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вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, и 
действа в съответствие с това 
решение. Четиримесечният период се 
счита за период на помиряване по 
смисъла на въпросния регламент. 
Европейският банков орган взема своето 
решение в рамките на един месец. Ако 
четиримесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.

Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, за 
да уреди въпроса с цел да осигури 
съответствие с правото на ЕС, и 
взема окончателното си решение в 
съответствие с решението на Органа. 
Решението на Органа съгласно 
принципа на предпазните мерки 
отчита допълнителната 
пруденциална преценка на 
консолидиращия надзорен орган.
Четиримесечният период се счита за 
период на помиряване по смисъла на 
въпросния регламент. Европейският 
банков орган взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
четиримесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.

Or. en

Изменение 464
Sławomir Witold Nitras

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 24 – буква б
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в срок от четири месеца не се 
достигне до такова съвместно решение 
между компетентните органи, 
решението относно прилагането на 
членове 123, 124 и на член 136, 
параграф 2 се взема на консолидирана 
основа от консолидиращия надзорен 
орган след надлежно отчитане на 
оценката на риска на дъщерните 
дружества, извършена от съответните 
компетентни органи. Ако в края на 
шестмесечния период компетентната 
власт е отнесла въпроса до 
Европейския банков орган в 
съответствие с член 11 от 

Ако в срок от четири месеца не се 
достигне до такова съвместно решение 
между компетентните органи, 
решението относно прилагането на 
членове 123, 124 и на член 136, 
параграф 2 се взема на консолидирана 
основа от консолидиращия надзорник 
след надлежно отчитане на оценката на 
риска на дъщерните дружества, 
извършена от съответните компетентни 
органи. Ако в края на четиримесечния
период който и да е от засегнатите 
компетентни органи е отнесъл 
въпроса до Европейския банков орган в 
съответствие с член 11 от 
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Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган 
изчаква всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, и 
действа в съответствие с това решение. 
Четиримесечният период се счита за 
период на помиряване по смисъла на 
въпросния регламент. Европейският 
банков орган взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
четиримесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.

Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган 
изчаква всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, и 
действа в съответствие с това решение. 
Четиримесечният период се счита за 
период на помиряване по смисъла на 
въпросния регламент. Европейският 
банков орган взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
четиримесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.

Or. en

Изменение 465
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 24 – буква в
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 3 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решението относно прилагането на 
членове 123, 124 и на член 136, 
параграф 2 се взема от съответните 
компетентни органи, отговарящи за 
надзора над дъщерни предприятия на 
кредитна институция майка в ЕС или на 
финансово холдингово дружество майка 
в ЕС, на индивидуална или 
подконсолидирана основа след 
надлежно отчитане на мненията и 
резервите, изразени от консолидиращия 
надзорник. Ако в края на 
четиримесечния период 
консолидиращият надзорен орган е 
отнесъл въпроса до Европейския банков 
орган в съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], компетентната 
власт изчаква всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 

Решението относно прилагането на 
членове 123, 124 и на член 136, 
параграф 2 се взема от съответните 
компетентни органи, отговарящи за 
надзора над дъщерни предприятия на 
кредитна институция майка в ЕС или на 
финансово холдингово дружество майка 
в ЕС, на индивидуална или 
подконсолидирана основа след 
надлежно отчитане на мненията и 
резервите, изразени от консолидиращия 
надзорник. Ако в края на 
четиримесечния период който и да е 
от засегнатите компетентни органи 
е отнесъл въпроса до Европейския 
банков орган в съответствие с член 11 
от Регламент …/… [ЕБО], 
компетентната власт отлага своето 
решение и изчаква всяко едно решение, 
което Европейският банков орган може 
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параграф 3 от въпросния регламент, и 
действа в съответствие с това 
решение. Четиримесечният период се 
счита за период на помиряване по 
смисъла на въпросния Регламент. 
Европейският банков орган взема своето 
решение в рамките на един месец. Ако 
четиримесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение,
въпросът не се отнася до Органа.

да вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, за 
да уреди въпроса с цел да осигури 
съответствие с правото на ЕС, и 
взема окончателното си решение в 
съответствие с решението на Органа.
Решението на Органа съгласно 
принципа на предпазните мерки не 
заменя допълнителната 
пруденциална преценка на 
консолидиращия надзорен орган.
Четиримесечният период се счита за 
период на помиряване по смисъла на 
въпросния Регламент. Европейският 
банков орган взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
четиримесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.

Or. en

Изменение 466
Sławomir Witold Nitras

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 24 – буква в
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 3 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решението относно прилагането на 
членове 123, 124 и на член 136, 
параграф 2 се взема от съответните 
компетентни органи, отговарящи за 
надзора над дъщерни предприятия на 
кредитна институция майка в ЕС или на 
финансово холдингово дружество майка 
в ЕС, на индивидуална или 
подконсолидирана основа след 
надлежно отчитане на мненията и 
резервите, изразени от консолидиращия 
надзорник. Ако в края на 
четиримесечния период 
консолидиращият надзорен орган е 
отнесъл въпроса до Европейския банков 
орган в съответствие с член 11 от 

Решението относно прилагането на 
членове 123, 124 и на член 136, 
параграф 2 се взема от съответните 
компетентни органи, отговарящи за 
надзора на дъщерни дружества на 
кредитна институция майка в ЕС или на 
финансово холдингово дружество майка 
в ЕС, на индивидуална или 
подконсолидирана основа след 
надлежно отчитане на мненията и 
резервите, изразени от консолидиращия 
надзорник. Ако в края на 
четиримесечния период който и да е 
от засегнатите компетентни органи 
е отнесъл въпроса до Европейския 
банков орган в съответствие с член 11 
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Регламент …/… [ЕБО], компетентната 
власт изчаква всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, и 
действа в съответствие с това решение. 
Четиримесечният период се счита за 
период на помиряване по смисъла на 
въпросния Регламент. Европейският 
банков орган взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
четиримесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.

от Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган 
изчаква всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, и 
действа в съответствие с това решение. 
Четиримесечният период се счита за 
период на помиряване по смисъла на 
въпросния Регламент. Европейският 
банков орган взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
четиримесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.

Or. en

Изменение 467
Sławomir Witold Nitras

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 24 – буква д
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 3 – алинея 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

„За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският банков орган 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане на посочения 
в настоящия параграф процес на 
вземане на съвместно решение, както 
и във връзка с прилагането на 
членове 123 и 124 и на член 132, 
параграф 2 и с оглед на улесняване на 
вземането на съвместни решения. 
Органът представя на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти до 1 януари 2014 г.

заличава се

Комисията може да приема 
посочените в десетата алинея 
проекти на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
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изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕБО]“.

Or. en

Изменение 468
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 25 – първа алинея
Директива 2006/48/ЕО
Член 130 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възникне извънредна ситуация, 
включително неблагоприятно развитие 
на финансовите пазари, която би могла 
да застраши ликвидността на пазара и 
стабилността на финансовата система в 
някоя държава-членка, в която са 
лицензирани обособени части от група 
или са установени посочените в 
член 42а значими клонове, 
консолидиращият надзорен орган, в 
съответствие с разпоредбите в глава 1, 
раздел 2, информира за това възможно 
най-бързо Европейския банков орган и 
властите, посочени в член 49, четвърта 
алинея и в член 50, като им предоставя 
цялата информация, необходима за 
постигане на техните задачи. Тези 
задължения са приложими за всички 
компетентни власти по членове 25 и 
126, както и за посочените в член 129, 
параграф 1.

Когато възникне евентуална или 
реална извънредна ситуация, 
включително евентуално
неблагоприятно развитие на 
финансовите пазари или реалната 
икономика, която би могла да застраши 
ликвидността на пазара и стабилността 
на финансовата система в някоя 
държава-членка, в която са лицензирани 
обособени части от група или са 
установени посочените в член 42а 
значими клонове, консолидиращият 
надзорен орган, в съответствие с 
разпоредбите в глава 1, раздел 2, 
информира за това възможно най-бързо 
Европейския банков орган, 
Европейския съвет за системен риск и 
другите органи, посочени в член 49, 
четвърта алинея и в член 50, като им 
предоставя цялата информация, 
необходима за постигане на техните 
задачи. Тези задължения са приложими 
за всички компетентни органи по 
членове 125 и 126, както и за 
посочените в член 129, параграф 1.

Or. en

Изменение 469
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Sławomir Witold Nitras

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 30 – буква б
Директива 2006/48/ЕО
Член 150 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) условията на прилагане на 
точки 15—17 от приложение V;

заличава се

Or. en

Изменение 470
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 9 – точка 30 й (нова)
Директива 2006/48/ЕО
Член 151 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30й) След член 151а се добавя 
следният член:

„Член 151б
Възражения срещу делегирани актове
1. Европейският парламент или 
Съветът могат да представят 
възражения срещу делегиран акт в 
срок от четири месеца от датата на 
уведомяването. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета 
този срок се удължава с два месеца.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
срещу делегирания акт, той влиза в 
сила на датата, посочена в него. Ако 
Европейският парламент или 
Съветът представят възражение 
срещу делегиран акт, той не влиза в 
сила.
3. За да се ускори приемането на 
делегирани актове, по 
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целесъобразност, Европейският 
парламент и Съветът, действайки 
съгласно процедура за ранен отказ от 
възражение и при надлежно 
обосновани случаи, могат да решат да 
съкратят четиримесечния период, 
посочен в първата алинея, по искане 
на Комисията.“

Or. en

Изменение 471
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 10 – точка 1 в (нова)
Директива 2006/49/ЕО
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) Член 32, параграф 1 се заменя със 
следното:
„1. Като следват изготвените от 
ЕБО насоки, компетентните власти 
въвеждат процедури за 
предотвратяване на умишлено 
неизпълнение на допълнителните 
капиталови изисквания от страна на 
институциите, които биха 
възникнали във връзка с 
експозициите, които са в превишение 
на лимитите, предвидени в член 111, 
параграфи 1 и 2 от Директива 
2006/48/ЕО, след като тези експозиции 
вече са били поддържани повече от 10 
дни посредством временно 
прехвърляне на тези експозиции на 
друго дружество, независимо в 
рамките на групата или не, и/или 
чрез предприемане на изкуствени 
сделки за закриване на експозицията 
през 10-дневния период и създаване 
на нова експозиция.
Компетентните власти нотифицират 
ЕБО, Съвета и Комисията за тези 
процедури.
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Институциите поддържат системи, 
които осигуряват незабавното 
докладване на компетентните органи 
за всяко прехвърляне, имащо ефекта, 
посочен в първата алинея.“

Or. en

Изменение 472
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 10 – точка 1 д (нова)
Директива 2006/49/ЕО
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1д) Член 38, параграф 1 се заменя със 
следното: 
„1. Компетентните власти на 
държавите-членки и ЕБО работят в 
тясно сътрудничество при 
изпълнение на своите задължения, 
предвидени в настоящата директива, 
особено когато инвестиционните 
услуги се предоставят въз основа на 
свободата за предоставяне на услуги 
или чрез установяването на клонове.
Компетентните власти предоставят 
при поискване от друга компетентна 
власт и ЕБО цялата информация, 
която би улеснила надзора на 
капиталовата адекватност на 
институциите, по-специално 
проверката на спазването от тяхна 
страна на правилата, предвидени в 
настоящата директива.“

Or. en

Изменение 473
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Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 10 – точка 1 н (нова)
Директива 2006/49/ЕО
Член 42 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1н) След член 42а се добавя следният 
член:

„Член 42б
Възражения срещу делегирани актове
1. Европейският парламент или 
Съветът могат да представят 
възражения срещу делегиран акт в 
срок от четири месеца от датата на 
уведомяването. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета 
този срок се удължава с два месеца.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
срещу делегирания акт, той влиза в 
сила на датата, посочена в него. Ако 
Европейският парламент или 
Съветът представят възражение 
срещу делегиран акт, той не влиза в 
сила.
3. За да се ускори приемането на 
делегирани актове, по 
целесъобразност, Европейският 
парламент и Съветът, действайки 
съгласно процедура за ранен отказ от 
възражение и при надлежно 
обосновани случаи, могат да решат да 
съкратят четиримесечния период, 
посочен в първата алинея, по искане 
на Комисията.“

Or. en

Изменение 474
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Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 11 – точка 2
Директива 2009/65/ЕО
Член 7 – параграф 6 - първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на прилагане на 
изискванията във връзка с 
разрешителното на управляващото 
дружество, с изключение на условията, 
установени в параграф 1, буква б от 
настоящия член.

6. За да се гарантира 
последователното хармонизиране и
единното прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари разработва проекти на 
технически стандарти с цел:

а) определяне на информацията, 
която трябва да бъде предоставена на 
компетентния орган в заявлението 
във връзка с разрешителното на 
управляващото дружество;
б) разработване на данни и 
стандартни формуляри, образци и 
процедури за уведомлението във 
връзка с програмата на дейностите, 
предвидена в настоящия член; и
в) оценка на репутацията и опита на 
лицата, ръководещи дейността на 
управляващото дружество.

Or. en

Изменение 475
Derk Jan Eppink

Предложение за директива - акт за изменение
Член 11 – точка 3
Директива 2009/65/ЕО
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се подсигури единното 4. За да се гарантира единното 
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прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на прилагане на 
правоприлагащите мерки, приети от 
Комисията по отношение на
процедурите, договореностите, 
структурите и организационните 
изисквания, посочени в параграф 3 от 
настоящия член.

прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на прилагане на 
процедурите, договореностите, 
структурите и организационните 
изисквания, посочени в параграф 3 от 
настоящия член.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Комисията може да приема посочените 
в алинея първа  проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата 
за делегирани актове съгласно член 
290 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 476
Derk Jan Eppink

Предложение за директива - акт за изменение
Член 11 – точка 4
Директива 2009/65/ЕО
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на прилагане на 
правоприлагащите мерки, приети от 
Комисията по отношение на критериите, 
принципите и стъпките, посочени в 
първа алинея, букви а), б) и в) от 
настоящия член.

3. За да се гарантира единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на изпълнение на 
правоприлагащите мерки, приети от 
Комисията по отношение на критериите, 
принципите и стъпките, посочени в 
параграф 2, букви а), б) и в).

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата
за делегирани актове съгласно член 
290 от Договора.
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Or. en

Изменение 477
Derk Jan Eppink

Предложение за директива - акт за изменение
Член 11 – точка 7
Директива 2009/65/ЕО
Член 43 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на прилагане на 
правоприлагащите мерки, приети от 
Комисията по отношение на 
съдържанието, формата и метода, чрез 
които се предоставя информацията, 
посочена в параграфи 1 и 3 от 
настоящия член. 

6. За да се гарантира единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на прилагане на 
делегираните актове, приети от 
Комисията по отношение на 
съдържанието, формата и метода, чрез 
които се предоставя информацията, 
посочена в параграфи 1 и 3 от 
настоящия член. 

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Комисията може да приема посочените 
в алинея първа  проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата 
за делегирани актове съгласно член 
290 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 478
Derk Jan Eppink

Предложение за директива - акт за изменение
Член 11 – точка 9
Директива 2009/65/ЕО
Член 51 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 

5. За да се гарантира единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
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на условията на изпълнение на 
правоприлагащите мерки, приети от 
Комисията по отношение на критериите 
и правилата, посочени в параграф 4, 
букви а), б) и в).

на условията на изпълнение на 
делегираните актове, приети от 
Комисията по отношение на критериите 
и правилата, посочени в параграф 4, 
букви а), б) и в).

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Комисията може да приема посочените 
в алинея първа  проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата 
за делегирани актове съгласно член 
290 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 479
Derk Jan Eppink

Предложение за директива - акт за изменение
Член 11 – точка 10
Директива 2009/65/ЕО
Член 60 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на изпълнение на 
правоприлагащите мерки, приети от 
Комисията по отношение на 
споразумението, мерките и 
процедурите, посочени в параграф 6, 
букви а), б) и в).

7. За да се гарантира единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на изпълнение на 
делегираните актове, приети от 
Комисията по отношение на 
споразумението, мерките и 
процедурите, посочени в параграф 6, 
букви а), б) и в).

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Комисията може да приема посочените 
в алинея първа  проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата 
за делегирани актове съгласно член 
290 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 480
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Derk Jan Eppink

Предложение за директива - акт за изменение
Член 11 – точка 11
Директива 2009/65/ЕО
Член 61 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на изпълнение на 
правоприлагащите мерки, приети от 
Комисията по отношение на 
споразумението и видовете нередности,
посочени в параграф 3, букви а) и б). 

4. За да се гарантира единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на изпълнение на 
делегираните актове, приети от 
Комисията по отношение на 
споразумението и видовете нередности, 
посочени в параграф 3, букви а) и б).

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Комисията може да приема посочените 
в алинея първа  проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата 
за делегирани актове съгласно член 
290 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 481
Derk Jan Eppink

Предложение за директива - акт за изменение
Член 11 – точка 12
Директива 2009/65/ЕО
Член 64 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на изпълнение на 
правоприлагащите мерки, приети от 
Комисията по отношение на 
информацията и процедурата, посочени 

5. За да се гарантира единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на изпълнение на 
делегираните актове, приети от 
Комисията по отношение на формата и 
начина за представяне на
информацията и процедурата, посочени 
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в параграф 4, букви а) и б). в параграф 4, букви а) и б).
Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Комисията може да приема посочените 
в алинея първа  проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата 
за делегирани актове съгласно член 
290 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 482
Derk Jan Eppink

Предложение за директива - акт за изменение
Член 11 – точка 14
Директива 2009/65/ЕО
Член 78 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти за одобрение от 
Комисията с цел определяне на 
условията на изпълнение на 
правоприлагащите мерки, приети от 
Комисията по отношение на 
информацията, посочена в параграф 3.

8. За да се гарантира единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на изпълнение на 
делегираните актове, приети от 
Комисията в съответствие с параграф 
7, по отношение на информацията, 
посочена в параграф 3.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Комисията може да приема посочените
в първата алинея проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата
за актове за изпълнение съгласно член 
290 от Договора. 

Or. en

Изменение 483
Derk Jan Eppink

Предложение за директива - акт за изменение
Член 11 – точка 16
Директива 2009/65/ЕО
Член 95 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се подсигури единното
прилагане на член 93, Европейският 
орган за ценни книжа и пазари може да 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане във връзка с:

2. За да се гарантира единното 
прилагане на член 93, Европейският 
орган за ценни книжа и пазари 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на: 

а) формата и съдържанието на 
стандартния образец на уведомителното 
писмо, използвано от ПКИПЦК за 
целите на уведомяването съгласно 
член 93, параграф 1, включително и 
указание за кои документи се отнасят 
преводите,

а) формата и съдържанието на 
стандартния образец на уведомителното 
писмо, използвано от ПКИПЦК за 
целите на уведомяването съгласно 
член 93, параграф 1, включително и 
указание за кои документи се отнасят 
преводите,

б) формата и съдържанието на 
стандартния образец на уверението, 
използвано от компетентните органи на 
държавите-членки съгласно член 93, 
параграф 3;

б) формата и съдържанието на 
стандартния образец на уверението, 
използвано от компетентните органи на 
държавите-членки съгласно член 93, 
параграф 3;

в) процедурата за обмен на информация 
и използване на електронни съобщения 
между компетентните органи за целите 
на уведомяването съгласно 
разпоредбите на член 93.

в) процедурата за обмен на информация 
и използване на електронни съобщения 
между компетентните органи за целите 
на уведомяването съгласно 
разпоредбите на член 93.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Комисията може да приема посочените 
в алинея първа  проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата 
за делегирани актове съгласно член 
290 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 484
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 11 – точка 20 д (нова)
Директива 2009/65/ЕО
Член 112 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20д) След член 112а се добавя 
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следният член:
„Член 112б

Възражения срещу делегирани актове
1. Европейският парламент или 
Съветът могат да представят 
възражения срещу делегиран акт в 
срок от четири месеца от датата на 
уведомяването. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета 
този срок се удължава с два месеца.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
срещу делегирания акт, той влиза в 
сила на датата, посочена в него. Ако 
Европейският парламент или 
Съветът представят възражение 
срещу делегиран акт, той не влиза в 
сила.
3. За да се ускори приемането на 
делегирани актове, по 
целесъобразност, Европейският 
парламент и Съветът, действайки 
съгласно процедура за ранен отказ от 
възражение и при надлежно 
обосновани случаи, могат да решат да 
съкратят четиримесечния период, 
посочен в първата алинея, по искане 
на Комисията.“

Or. en


