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Изменение 305
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако даден компетентен орган не е 
приложил правилно посоченото в член 
1, параграф 2 законодателство, по-
специално като не е гарантирал, че 
даден участник на финансовите пазари 
отговаря на изискванията, предвидени в 
същото законодателство, Органът има 
правомощията, посочени в параграфи 2, 
3 и 6 на настоящия член. 

1. Ако даден компетентен орган не е 
приложил и посочените в член 1, 
параграф 2 правнообвързващи актове и 
законодателство или ги е прилагал по 
начин, който се оказва в нарушение на 
правото на Европейския съюз, по-
специално като не е гарантирал, че 
даден участник на финансовите пазари 
отговаря на изискванията, предвидени в 
същото законодателство, Органът има 
правомощията, посочени в параграфи 2, 
3 и 6 на настоящия член. 

Or. en

Изменение 306
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако даден компетентен орган не е 
приложил правилно посоченото в член 
1, параграф 2 законодателство, по-
специално като не е гарантирал, че 
даден участник на финансовите пазари 
отговаря на изискванията, предвидени в 
същото законодателство, Органът има 
правомощията, посочени в параграфи 2, 
3 и 6 на настоящия член. 

1. Ако даден компетентен орган не е 
приложил правилно посоченото в член 
1, параграф 2 законодателство по начин, 
който се оказва в нарушение на 
правото на Европейския съюз, по-
специално като не е гарантирал, че 
даден участник на финансовите пазари 
отговаря на изискванията, предвидени в 
същото законодателство, Органът има 
правомощията, посочени в параграфи 2, 
3 и 6 на настоящия член. 

Or. en
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Изменение 307
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако даден компетентен орган не е 
приложил правилно посоченото в член 
1, параграф 2 законодателство, по-
специално като не е гарантирал, че 
даден участник на финансовите пазари 
отговаря на изискванията, предвидени в 
същото законодателство, Органът има 
правомощията, посочени в параграфи 2, 
3 и 6 на настоящия член. 

1. Ако даден компетентен орган не е 
приложил правилно посоченото в член 
1, параграф 2 законодателство, 
включително техническите 
стандарти, приети в съответствие с 
член 7, по-специално като не е 
гарантирал, че даден участник на 
финансовите пазари отговаря на 
изискванията, предвидени в същото 
законодателство, Органът има 
правомощията, посочени в параграфи 2, 
3 и 6 на настоящия член. 

Or. en

Обосновка

За да се осигури последователно прилагане на техническите стандарти, Органът 
следва да бъде упълномощен да разследва всяко възможно нарушение на прилагането 
им.

Изменение 308
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки могат да 
запазят разликите в 
транспонирането на 
законодателството на Съюза в 
националното право само ако те са в 
отговор на специфични рискове. 
Държавите-членки гарантират, че 
тези разлики са оправдани и 
съобщават на Комисията 
специфичните национални 
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изисквания, както и причините за 
запазването им.

Or. en

Изменение 309
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Участниците на финансовите 
пазари могат да съобщават на 
Комисията разликите в 
транспонирането на общностното 
законодателство в националното 
право или предполагаемото 
неправилно прилагане на правото на 
Съюза.

Or. en

Изменение 310
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По искане от един или повече 
компетентни органи, от Комисията или 
по своя собствена инициатива и след 
като уведоми за това съответния 
компетентен орган, Органът може да 
разследва предполагаемото неправилно
прилагане на правото на Общността.

2. По искане от един или повече 
компетентни органи, от Комисията, 
Европейския парламент, Съвета или 
от Групата на участниците в 
сектора на ценните книжа и 
пазарите, или по своя собствена 
инициатива и след като уведоми за това 
съответния компетентен орган, Органът 
може да разследва предполагаемото 
нарушение или неприлагане на правото 
на Съюза.
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Or. en

Изменение 311
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако компетентният орган не е 
приложил правото на Общността в 
рамките на един месец след получаване 
на препоръката на Органа, Комисията 
може, след като е била уведомена от 
Органа или по своя собствена 
инициатива, да вземе решение, 
задължаващо компетентния орган да 
предприеме действието, необходимо за 
спазване на правото на Общността.

4. Ако компетентният орган не е 
приложил правото на Съюза в рамките 
на десет работни дни, след получаване 
на препоръката на Органа, Органът
взема решение, определящо 
правилното прилагане на 
законодателството, подложено на 
разследване от Органа.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира равнопоставено отношение и да се допринесе за осигуряване на 
правна сигурност за прилагането на единен надзорен европейски правилник, Органът 
следва да е в състояние да поправя всички възможни нарушения на правото на 
Европейския съюз. Предложените изменения освен това ще избегнат ненужна намеса 
на Комисията, тъй като те не засягат процедурата, посочена в параграфи 1, 2 и 3, 
която позволява на националните органи да разкрият нарушението, като спазят 
препоръката на ЕОЦКП в срок от един месец.

Изменение 312
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако компетентният орган не е 
приложил правото на Общността в 
рамките на един месец след получаване 
на препоръката на Органа, Комисията 

4. Ако компетентният орган не е 
приложил правото на Съюза в рамките 
на двадесет работни дни след 
получаване на препоръката на Органа, 
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може, след като е била уведомена от 
Органа или по своя собствена 
инициатива, да вземе решение, 
задължаващо компетентния орган да 
предприеме действието, необходимо за 
спазване на правото на Общността.

Комисията може, след като е била 
уведомена от Органа или по своя 
собствена инициатива, да издаде 
официално предупреждение, 
задължаващо компетентния орган да 
предприеме действието, необходимо за 
спазване на правото на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 313
Marta Andreasen

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако компетентният орган не е 
приложил правото на Общността в 
рамките на един месец след получаване 
на препоръката на Органа, Комисията 
може, след като е била уведомена от 
Органа или по своя собствена 
инициатива, да вземе решение, 
задължаващо компетентния орган да 
предприеме действието, необходимо за 
спазване на правото на Общността.

4. Ако компетентният национален 
орган не е приложил правото на Съюза
в рамките на един месец след 
получаване на препоръката на Органа, 
Органът може да вземе решение, 
задължаващо националния орган да 
предприеме действието, необходимо за 
спазване на правото на Съюза.

Or. en

Обосновка

Надзорният орган следва пряко да общува с компетентния национален орган в 
сферата на компетентността му.
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Изменение 314
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията взема това решение не по-
късно от три месеца след приемането 
на препоръката. Комисията може да 
удължи този срок с един месец.

Органът взема това решение не по-
късно от един месец след приемането на 
препоръката. 

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира равнопоставено отношение и да се допринесе за осигуряване на 
правна сигурност за прилагането на единен надзорен европейски правилник, Органът 
следва да е в състояние да поправя всички възможни нарушения на правото на 
Европейския съюз. Предложените изменения освен това ще избегнат ненужна намеса 
на Комисията, тъй като те не засягат процедурата, посочена в параграфи 1, 2 и 3, 
която позволява на националните органи да разкрият нарушението, като спазят 
препоръката на ЕОЦКП в срок от един месец..

Изменение 315
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията взема това решение не по-
късно от три месеца след приемането 
на препоръката. Комисията може да 
удължи този срок с един месец.

Комисията взема това решение не по-
късно от един месец след приемането на 
препоръката. Комисията може да 
удължи този срок с един месец.

Or. en
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Изменение 316
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията гарантира, че е зачетено 
правото на адресатите на препоръката 
да бъдат изслушани.

Органът гарантира, че е зачетено 
правото на адресатите на препоръката 
да бъдат изслушани.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира равнопоставено отношение и да се допринесе за осигуряване на 
правна сигурност за прилагането на единен надзорен европейски правилник, Органът 
следва да е в състояние да поправя всички възможни нарушения на правото на 
Европейския съюз. Предложените изменения освен това ще избегнат ненужна намеса 
на Комисията, тъй като те не засягат процедурата, посочена в параграфи 1, 2 и 3, 
която позволява на националните органи да разкрият нарушението, като спазят 
препоръката на ЕОЦКП в срок от един месец..

Изменение 317
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът и компетентните органи 
предоставят на Комисията цялата 
необходима информация. 

Компетентните органи предоставят на 
Органа цялата необходима информация, 
за да се избегне проблемът с моралния 
риск. 

Or. en
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Изменение 318
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът и компетентните органи 
предоставят на Комисията цялата 
необходима информация. 

Компетентните органи предоставят на 
Органа цялата необходима информация. 

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира равнопоставено отношение и да се допринесе за осигуряване на 
правна сигурност за прилагането на единен надзорен европейски правилник, Органът 
следва да е в състояние да поправя всички възможни нарушения на правото на 
Европейския съюз. Предложените изменения освен това ще избегнат ненужна намеса 
на Комисията, тъй като те не засягат процедурата, посочена в параграфи 1, 2 и 3, 
която позволява на националните органи да разкрият нарушението, като спазят 
препоръката на ЕОЦКП в срок от един месец.

Изменение 319
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на десет работни дни от 
получаването на посоченото в параграф 
4 решение компетентният орган 
информира Комисията и Органа 
относно мерките, които е предприел или 
възнамерява да предприеме, за да 
приложи това решение.

5. В рамките на десет работни дни от 
получаването на посоченото в параграф 
4 решение компетентният орган 
информира Комисията и Органа 
относно мерките, които е предприел или 
възнамерява да предприеме, за да 
приложи официалното становище на 
Комисията.

Or. en
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Изменение 320
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на десет работни дни от 
получаването на посоченото в параграф 
4 решение компетентният орган 
информира Комисията и Органа 
относно мерките, които е предприел или 
възнамерява да предприеме, за да 
приложи това решение.

5. В рамките на десет работни дни от 
получаването на посоченото в параграф 
4 решение компетентният орган 
информира Комисията и Органа 
относно мерките, които е предприел или 
възнамерява да предприеме, за да 
приложи решението на Органа.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира равнопоставено отношение и да се допринесе за осигуряване на 
правна сигурност за прилагането на единен надзорен европейски правилник, Органът 
следва да е в състояние да поправя всички възможни нарушения на правото на 
Европейския съюз.

Изменение 321
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, 
ако даден компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 4 от 
настоящия член решение в 
предвидения в него срок и ако е 
необходимо да бъдат предприети 
навременни действия за коригиране на 
неспазването на законодателството 
от страна на компетентния орган, за 
да се запазят или възстановят 
нормалните конкурентни условия на 
пазара или да се гарантира 
правилното функциониране и 

заличава се
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целостта на финансовата система, 
Органът може, ако съответните 
изисквания, предвидени в посоченото 
в член 1, параграф 2 законодателство, 
се прилагат пряко по отношение на 
участниците на финансовите пазари, 
да приеме отделно решение, насочено 
към даден участник на финансовите 
пазари, с което да се изисква той да 
предприеме необходимото действие 
за спазване на неговите задължения 
съгласно правото на Общността, 
включително преустановяване на 
дейността.

Or. en

Изменение 322
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, ако 
даден компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 4 от настоящия 
член решение в предвидения в него 
срок и ако е необходимо да бъдат 
предприети навременни действия за 
коригиране на неспазването на 
законодателството от страна на 
компетентния орган, за да се запазят или 
възстановят нормалните конкурентни 
условия на пазара или да се гарантира 
правилното функциониране и целостта 
на финансовата система, Органът може, 
ако съответните изисквания, 
предвидени в посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, се прилагат 
пряко по отношение на участниците на 
финансовите пазари, да приеме отделно 
решение, насочено към даден участник 
на финансовите пазари, с което да се 

6. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, ако даден компетентен орган не 
спази посоченото в параграф 4 от 
настоящия член официално становище
в предвидения в него срок и ако е 
необходимо да бъдат предприети 
навременни действия за коригиране на 
неспазването на законодателството от 
страна на компетентния орган, за да се 
запазят или възстановят нормалните 
конкурентни условия на пазара или да 
се гарантира правилното 
функциониране и целостта на 
финансовата система при 
трансгранични дейности, Органът може, 
ако съответните изисквания, 
предвидени в посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, се прилагат 
пряко по отношение на участниците на 
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изисква той да предприеме 
необходимото действие за спазване на 
неговите задължения съгласно правото 
на Общността, включително 
преустановяване на дейността.

финансовите пазари, да приеме отделно 
решение, насочено към даден участник 
на финансовите пазари, с което да се 
изисква той да предприеме 
необходимото действие за спазване на 
неговите задължения съгласно правото 
на Съюза, включително 
преустановяване на дейността.

Or. en

Изменение 323
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, ако 
даден компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 4 от настоящия 
член решение в предвидения в него срок 
и ако е необходимо да бъдат предприети 
навременни действия за коригиране на 
неспазването на законодателството от 
страна на компетентния орган, за да се 
запазят или възстановят нормалните 
конкурентни условия на пазара или да 
се гарантира правилното 
функциониране и целостта на 
финансовата система, Органът може, 
ако съответните изисквания,
предвидени в посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, се 
прилагат пряко по отношение на 
участниците на финансовите пазари, 
да приеме отделно решение, насочено 
към даден участник на финансовите 
пазари, с което да се изисква той да 
предприеме необходимото действие за 
спазване на неговите задължения 
съгласно правото на Общността, 
включително преустановяване на 
дейността.

6. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, ако даден компетентен орган не 
спази посоченото в параграф 4 от 
настоящия член решение в предвидения 
в него срок и ако е необходимо да бъдат 
предприети навременни действия за 
коригиране на неспазването на 
законодателството от страна на 
компетентния орган, за да се запазят или 
възстановят нормалните конкурентни 
условия на пазара или да се гарантира 
правилното функциониране и целостта 
на финансовата система, Органът, в 
съответствие с посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, приема
отделно решение, насочено към даден 
участник на финансовите пазари, с 
което да се изисква той да предприеме 
необходимото действие за спазване на 
неговите задължения съгласно правото 
на Съюза, включително 
преустановяване на дейността.
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Or. en

Обосновка

Правомощията да приемат отделни решения, които се прилагат пряко по отношение 
на финансовите институции в случай на нарушение на правото на ЕС, заедно с 
възможността на ЕОЦКП да разследва предполагаемото нарушение или неприлагане 
на правото на Европейския съюз, ще гарантира правилното прилагане на правото на 
ЕС и техническите стандарти навсякъде в юрисдикциите на ЕС, като се насърчава 
равнопоставено отношение. С цел равнопоставено отношение на единния пазар на ЕС 
обхватът на отделните решения, които се прилагат пряко по отношение на 
финансовите институции в случай на нарушение на правото на ЕС, следва да не бъде 
ограничен.

Изменение 324
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решението на Органа е в съответствие с 
приетото съгласно параграф 4 
решение на Комисията. 

Решението на Органа е в съответствие с 
издаденото съгласно параграф 4 
официално становище на Комисията. 

Or. en

Изменение 325
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решението на Органа е в съответствие с 
приетото съгласно параграф 4 решение 
на Комисията. 

Решението на Органа е в съответствие с 
приетото съгласно параграф 4 решение. 

Or. en

Обосновка

Правомощията да приемат отделни решения, които се прилагат пряко по отношение 
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на финансовите институции в случай на нарушение на правото на ЕС, заедно с 
възможността на ЕОЦКП да разследва предполагаемото нарушение или неприлагане 
на правото на Европейския съюз, ще гарантира правилното прилагане на правото на 
ЕС и техническите стандарти навсякъде в юрисдикциите на ЕС, като се насърчава 
равнопоставено отношение. С цел равнопоставено отношение на единния пазар на ЕС 
обхватът на отделните решения, които се прилагат пряко по отношение на 
финансовите институции в случай на нарушение на правото на ЕС, следва да не бъде 
ограничен.

Изменение 326
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички правни и съдебни разноски 
причинени по гореопосочената 
процедура следва да бъдат поети от 
Комисията, от името на Органа.

Or. en

Изменение 327
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решения, взети съгласно параграф 6, 
се прилагат при необходимост по 
отношение на всички съответни 
финансови институции, които 
извършват дейност в неспазващата 
юрисдикция.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира равнопоставено отношение, в случаите когато Органът взема 
отделно решение отправено към финансова институция, това решение следва да се 
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прилага по отношение на всички участници на пазара, вътрешни и трансгранични, 
които извършват дейност в държавата-членка. Принципът за даване на обяснения в 
случай на несъгласие следва да се прилага за действия, предприети от компетентния 
орган като последващи решенията на Органа, а не само да „съответстват“ на тези 
решения.

Изменение 328
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всякакво действие от страна на 
компетентните органи във връзка с 
факти, които са предмет на решение
съгласно параграфи 4 или 6, трябва да 
съответства на тези решения.

При предприемането на действие във 
връзка с въпроси, които са предмет на 
официално становище съгласно 
съгласно параграфи 4 или 6, 
компетентните органи трябва да 
спазват официалното становище или 
решението, според случая.

Or. en

Изменение 329
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всякакво действие от страна на 
компетентните органи във връзка с 
факти, които са предмет на решение 
съгласно параграфи 4 или 6, трябва да 
съответства на тези решения.

При предприемането на действие във 
връзка с въпроси, които са предмет на 
решение, прието съгласно параграфи 4 
или 6, компетентните органи
спазват това решение.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира равнопоставено отношение, в случаите когато Органът взема 
отделно решение отправено към финансова институция, това решение следва да се 
прилага по отношение на всички участници на пазара, вътрешни и трансгранични, 
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които извършват дейност в държавата-членка. Принципът за даване на обяснения в 
случай на несъгласие следва да се прилага за действия, предприети от компетентния 
орган като последващи решенията на Органа, а не само да „съответстват“ на тези 
решения.

Изменение 330
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. В своя годишен доклад Органът 
посочва кои национални органи и 
участници на пазара не са спазили 
решенията, посочени в параграфи 4 и 
6.

Or. en

Изменение 331
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Решения, взети съгласно параграф 
6, се прилагат по отношение на 
всички съответни финансови 
институции, които извършват 
дейност в неспазващата юрисдикция.

Or. en

Обосновка

с цел гарантиране на равнопоставено отношение, в случаите когато Органът взема 
отделно решение отправено към финансова институция по отношение на 
последователното прилагане на разпоредбите, това решение следва да се прилага по 
отношение на всички участници на пазара, вътрешни и трансгранични, които 
извършват дейност в съответната държавата-членка. 
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Изменение 332
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се
Действия при извънредна ситуация

1. В случай на неблагоприятно 
развитие, което може сериозно да 
застраши правилното функциониране 
и целостта на финансовите пазари 
или стабилността на цялата 
финансовата система в Общността 
или на част от нея, Комисията, по 
своя собствена инициатива или в 
отговор на искане от Органа, от 
Съвета, или от ЕССР, може да 
приеме решение, отправено към 
Органа, в което се определя 
наличието на извънредна ситуация за 
целите на настоящия регламент.
2. Ако Комисията приемe решение 
съгласно параграф 1, Органът може 
да приемe отделни решения, 
изискващи от компетентните органи 
да предприемат необходимите 
действия в съответствие с 
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство, за да отговорят на 
всякакви рискове, които може да 
застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или 
стабилността на цялата 
финансовата система или на част от 
нея, като гарантират, че 
участниците на финансовите пазари 
и компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.
3. Без да се засягат правомощията на 
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Комисията по член 226 от Договора, 
ако даден компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 2 решение на 
Органа в предвидения в него срок, 
Органът може, ако съответните 
изисквания, предвидени в посоченото 
в член 1, параграф 2 законодателство, 
се прилагат пряко по отношение на 
участниците на финансовите пазари, 
да приеме отделно решение, насочено 
към даден участник на финансовите 
пазари, в което да се изисква той да 
предприеме необходимото действие 
за спазване на неговите задължения 
съгласно това законодателство, 
включително преустановяване на 
дейността.
4. Решения, приети съгласно параграф 
3, имат предимство през всякакво 
предишно решение, прието по същия 
въпрос от компетентните органи.
Всякакво действие от страна на 
компетентните органи във връзка с 
факти, които са предмет на решение 
съгласно параграфи 2 или 3, трябва да 
съответства на тези решения.

Or. en

Изменение 333
Diogo Feio

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Общността или на част от 
нея, Комисията, по своя собствена 
инициатива или в отговор на искане 

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Европейския съюз или на 
част от нея, след провеждането на 
необходимите консултации с 
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от Органа, от Съвета, или от ЕССР, 
може да приеме решение, отправено 
към Органа, в което се определя 
наличието на извънредна ситуация за 
целите на настоящия регламент.

Комисията, ЕССР, и при необходимост 
с Европейските надзорни органи, 
Съветът може да приеме решение, 
отправено към Органа, в което се 
определя наличието на извънредна 
ситуация за целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 334
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Общността или на част от 
нея, Комисията, по своя собствена 
инициатива или в отговор на искане от 
Органа, от Съвета, или от ЕССР, може 
да приеме решение, отправено към 
Органа, в което се определя наличието 
на извънредна ситуация за целите на 
настоящия регламент.

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Европейския съюз или на 
част от нея, Съветът, по своя 
собствена инициатива или в отговор на 
искане от Органа, от Комисията, или 
от ЕССР, може да приеме решение, 
отправено към Органа, в което се 
определя наличието на извънредна 
ситуация за целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 335
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на неблагоприятно развитие, 1. В случай на неблагоприятно развитие, 
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което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Общността или на част от 
нея, Комисията, по своя собствена 
инициатива или в отговор на искане от 
Органа, от Съвета, или от ЕССР, може 
да приеме решение, отправено към 
Органа, в което се определя наличието 
на извънредна ситуация за целите на 
настоящия регламент.

което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Европейския съюз или на 
част от нея, ЕССР, по своя собствена 
инициатива или в отговор на искане от 
Органа, от Съвета, или от Европейския 
парламент или от Комисията, може 
да издаде предупреждение, в което се 
обявява наличието на извънредна 
ситуация. Това предупреждение ще 
даде възможност на Органа, без 
допълнителни изисквания, да приеме 
отделните решения, посочени в 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

ЕССР е подготвен да посочва извънредни ситуации, тъй като е технически орган, 
създаден да следи и да оценява потенциални заплахи за финансовата стабилност.
Интегрираният европейски пазар за финансови услуги изисква от компетентните 
национални органи координирани действия, насочени към справяне с извънредни 
ситуации. Ролята на Органа е да улеснява сътрудничеството и обмена на 
информация между съответните компетентни национални органи и да насърчава 
ефикасна координация на действията на национално равнище. Член 10 следва ясно да 
предвижда такива задачи за Органа.

Изменение 336
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Общността или на част от 
нея, Комисията, по своя собствена 
инициатива или в отговор на искане от 

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Европейския съюз или на 
част от нея, ЕССР, по своя собствена 
инициатива или в отговор на искане от 
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Органа, от Съвета, или от ЕССР, може 
да приеме решение, отправено към 
Органа, в което се определя наличието 
на извънредна ситуация за целите на 
настоящия регламент.

Органа, от Европейския парламент 
или от държава-членка, може да 
приеме решение, отправено към Органа, 
в което се определя наличието на 
извънредна ситуация за целите на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 337
Marta Andreasen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Общността или на част от 
нея, Комисията, по своя собствена 
инициатива или в отговор на искане 
от Органа, от Съвета, или от ЕССР, 
може да приеме решение, отправено 
към Органа, в което се определя 
наличието на извънредна ситуация за 
целите на настоящия регламент.

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Европейския съюз или на 
част от нея, ЕССР може да приеме 
решение, отправено към Органа, в което 
се определя наличието на извънредна 
ситуация за целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

ЕССР следва да има свобода да действа незабавно в случай на извънредна ситуация.
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Изменение 338
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Общността или на част от 
нея, Комисията, по своя собствена 
инициатива или в отговор на искане от 
Органа, от Съвета, или от ЕССР, може 
да приеме решение, отправено към 
Органа, в което се определя наличието 
на извънредна ситуация за целите на 
настоящия регламент.

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Европейския съюз или на 
част от нея, Европейският парламент 
или Групата на участниците в 
сектора, по своя собствена инициатива 
или в отговор на искане от Органа, от 
Комисията или председателя на 
Органа, или от ЕССР, може да приеме 
решение, отправено към Органа, в което 
се определя наличието на извънредна 
ситуация за целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 339
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Общността или на част от 
нея, Комисията, по своя собствена 
инициатива или в отговор на искане 
от Органа, от Съвета, или от ЕССР, 
може да приеме решение, отправено 
към Органа, в което се определя 

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Съюза или на част от нея, 
Комисията, в отговор на препоръка на 
ЕССР, може да приеме решение, 
отправено към Органа, в което се 
определя наличието на извънредна 
ситуация за целите на настоящия 
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наличието на извънредна ситуация за 
целите на настоящия регламент.

регламент.

Or. en

Обосновка

Най-подходящо е извънредни ситуации да се обявяват от ЕССР. Тъй като обаче 
определянето дали съществува извънредна ситуация или не изисква широка свобода на 
преценка, съгласно договорното право е необходимо Комисията да е правно 
образувание, за да взема окончателни решения, и й се прехвърля свобода и на действие, 
ако се вземе това решение. Също така, съгласно договорното право е необходимо с 
решение на Комисията на Органа да му се предоставят пълномощия, за да може да 
получи допълнителните правомощия, които му се дават в останалата част от член 
10.

Изменение 340
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Заключението, изготвено от 
ЕССР, е предмет на последваща 
размяна на мнения между 
председателя на ЕССР, Европейския 
парламент и члена на Комисията, 
отговарящ за съответната област, и 
се прилага във възможно най-кратък 
срок.

Or. en

Обосновка

С цел включване на демократичния контрол в процеса е необходимо ЕССР и 
Комисията да се обосноват  пред Парламента защо са сметнали за необходимо да 
обявят извънредна ситуация.



AM\809369BG.doc 25/97 PE439.919v01-00

BG

Изменение 341
Diogo Feio

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Веднага след като издаде 
предупреждение Съветът уведомява 
за него едновременно Европейския 
парламент, ЕССР, Комисията и 
Европейския надзорен орган.

Or. en

Изменение 342
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приемe решение
съгласно параграф 1, Органът може да 
приемe отделни решения, изискващи 
от компетентните органи да 
предприемат необходимите действия
в съответствие с посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, за да 
отговорят на всякакви рискове, които 
може да застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, като гарантират, че 
участниците на финансовите пазари и 
компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

2. Ако ЕССР издава предупреждение 
съгласно параграф 1, или когато 
Комисията или Съвета, по своя 
собствена инициатива или в отговор 
на искане от Органа, от Европейския 
парламент или от държава-членка 
приеме решение, в което се определя 
наличието на подобни или оправдани 
обстоятелства, в които са небходими 
координирани действия от страна на 
националните власти, за да се реагира 
на неблагоприятно развитие, което 
сериозно може да застраши 
правилното функциониране и 
целостта на пазарите или 
стабилността на цялата или на част 
от финансовата система в 
Европейския съюз. Без да отговаря на 
допълнителни изисквания, Органът 
може да приемe отделни решения, 
изискващи от компетентните органи да 
предприемат необходимите действия в 
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съответствие с посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, за да 
отговорят на всякакви рискове, които 
може да застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, като гарантират, че 
участниците на финансовите пазари и 
компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

Or. en

Изменение 343
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приемe решение 
съгласно параграф 1, Органът може 
да приемe отделни решения, 
изискващи от компетентните органи 
да предприемат необходимите 
действия в съответствие с 
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство, за да отговорят на 
всякакви рискове, които може да 
застрашат правилното функциониране 
и целостта на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система или на част от нея, като 
гарантират, че участниците на 
финансовите пазари и компетентните 
органи изпълнят изискванията, 
предвидени в това законодателство.

2. Ако ЕССР счита, че са необходими 
координирани действия от страна на 
националните власти, за да се реагира 
на неблагоприятно развитие, което 
може да застраши правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, Органът може да приемe 
отделни решения, изискващи от 
компетентните органи да 
предприемат необходимите действия 
в съответствие с посоченото в член 
1, параграф 2 законодателство, за да 
отговорят на всякакви подобни 
развития, като гарантират, че 
участниците на финансовите пазари и 
компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

Or. en
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Обосновка

Създаването на единен пазар за финансови услуги в ЕС налага координирани действия 
за справяне с възможни извънредни ситуации, тъй като криза в една държава-членка 
може бързо да се разпростре отвъд границите й. Затова е необходимо да се изясни, че 
възможността решенията на Органа да се прилагат пряко за компетентните 
национални органи е част от ролята му да улеснява и координира действията на 
национално равнище.

Изменение 344
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приемe решение
съгласно параграф 1, Органът може да 
приемe отделни решения, изискващи 
от компетентните органи да
предприемат необходимите действия в 
съответствие с посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, за да 
отговорят на всякакви рискове, които 
може да застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, като гарантират, че 
участниците на финансовите пазари и 
компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

2. Ако е обявено наличието на 
извънредна ситуация съгласно 
параграф 1, Органът приема отделни 
решения, необходими да се гарантира, 
че компетентните органи предприемат 
необходимите действия обръщайки 
особено внимание на съответното 
въздействие върху бюджета на 
държавите-членки и  в съответствие с 
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство, за да отговорят на 
всякакви рискове, които може да 
застрашат правилното функциониране и 
целостта на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система или на част от нея, като 
гарантират, че участниците на 
финансовите пазари и компетентните 
органи изпълнят изискванията, 
предвидени в това законодателство.

Or. en
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Изменение 345
Diogo Feio

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приемe решение
съгласно параграф 1, Органът може да 
приемe отделни решения, изискващи
от компетентните органи да 
предприемат необходимите действия в 
съответствие с посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, за да 
отговорят на всякакви рискове, които 
може да застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, като гарантират, че 
участниците на финансовите пазари и 
компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

2. Ако е обявено наличието на 
извънредна ситуация съгласно 
параграф 1, Органът приема решения, 
отправени към компетентните органи 
на държавите-членки, изискващи от 
тях да предприемат необходимите 
действия в съответствие с посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, за 
да отговорят на всякакви рискове, които 
може да застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, като гарантират, че 
участниците на финансовите пазари и 
компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

Or. en

Изменение 346
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приемe решение
съгласно параграф 1, Органът може да 
приемe отделни решения, изискващи
от компетентните органи да 
предприемат необходимите действия в 
съответствие с посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, за да 
отговорят на всякакви рискове, които 
може да застрашат правилното 

2. Ако е обявено наличието на 
извънредна ситуация съгласно 
параграф 1, Органът приема решения, 
отправени към компетентните органи 
на държавите-членки, изискващи от 
тях да предприемат необходимите 
действия в съответствие с посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, за 
да отговорят на всякакви рискове, които 
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функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, като гарантират, че 
участниците на финансовите пазари и 
компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

може да застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, като гарантират, че 
участниците на финансовите пазари и 
компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

Or. en

Изменение 347
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приемe решение 
съгласно параграф 1, Органът може да 
приемe отделни решения, изискващи от 
компетентните органи да предприемат 
необходимите действия в съответствие с 
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство, за да отговорят на 
всякакви рискове, които може да 
застрашат правилното функциониране и 
целостта на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система или на част от нея, като 
гарантират, че участниците на 
финансовите пазари и компетентните 
органи изпълнят изискванията, 
предвидени в това законодателство.

2. Ако ЕССР приемe решение съгласно 
параграф 1, Органът може да приемe 
отделни решения, изискващи от 
компетентните органи да предприемат 
необходимите действия в съответствие с 
настоящия регламент и  посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, за 
да отговорят на всякакви рискове, които 
може да застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, като гарантират, че 
участниците на финансовите пазари и 
компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

Or. en



PE439.919v01-00 30/97 AM\809369BG.doc

BG

Изменение 348
Diogo Feio

Предложение за регламент
Article 10 – paragraph 2 a (new)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай на неблагоприятно 
развитие, което сериозно може да 
застраши правилното функциониране 
и целостта на пазарите или 
стабилността на цялата или на част 
от финансовата система в 
Европейския съюз, Органът активно 
улеснява и, където прецени за 
необходимо, координира всички 
действия, предприети от 
съответните национални 
компетентни надзорни органи.

Or. en

Изменение 349
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Article 10 – paragraph 2 a (new)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. В случай на неблагоприятни 
развития, които сериозно могат да 
застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
пазарите или стабилността на 
цялата или на част от финансовата 
система в Европейския съюз, Органът 
активно улеснява и, където прецени 
за необходимо, координира всички 
действия, предприети от 
съответните национални 
компетентни надзорни органи.

Or. en
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Изменение 350
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 б нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Съветът преразглежда решението 
съгласно параграф 1 на подходящи 
периоди от време и поне веднъж 
месечно, и обявява прекратяването на 
извънредна ситуация, когато е 
целесъобразно.

Or. en

Изменение 351
Diogo Feio

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2b. Съветът преразглежда решението 
съгласно параграф 1 на подходящи 
периоди от време и поне веднъж 
месечно, и обявява прекратяването на 
извънредна ситуация, когато е 
целесъобразно.

Or. en
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Изменение 352
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, 
ако даден компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 2 решение на 
Органа в предвидения в него срок, 
Органът може, ако съответните 
изисквания, предвидени в посоченото 
в член 1, параграф 2 законодателство, 
се прилагат пряко по отношение на 
участниците на финансовите пазари, 
да приеме отделно решение, насочено 
към даден участник на финансовите 
пазари, в което да се изисква той да 
предприеме необходимото действие 
за спазване на неговите задължения 
съгласно това законодателство, 
включително преустановяване на 
дейността.

заличава се

Or. en

Изменение 353
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, ако 
даден компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 2 решение на 
Органа в предвидения в него срок,
Органът може, ако съответните 
изисквания, предвидени в посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, се 
прилагат пряко по отношение на 

3. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, ако даден компетентен орган не 
спази посоченото в параграф 2 решение 
на Органа в предвидения в него срок, 
Органът приема съгласно посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, 
отделно решение, насочено към даден 
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участниците на финансовите пазари, 
да приеме отделно решение, насочено 
към даден участник на финансовите 
пазари, в което да се изисква той да 
предприеме необходимото действие за 
спазване на неговите задължения 
съгласно това законодателство, 
включително преустановяване на 
дейността.

участник на финансовите пазари, в 
което да се изисква той да предприеме 
необходимото действие за спазване на 
неговите задължения съгласно това 
законодателство, включително 
преустановяване на дейността.

Or. en

Обосновка

С цел осигуряване на стабилност на единния пазар на ЕС обхватът на отделните 
решения, които се прилагат пряко по отношение на финансовите институции в 
случай на извънредни ситуации следва да бъде ограничен.

Изменение 354
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Решения, приети съгласно параграф 
3, имат предимство през всякакво 
предишно решение, прието по същия 
въпрос от компетентните органи.

заличава се

Or. en

Изменение 355
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всякакво действие от страна на 
компетентните органи във връзка с 
факти, които са предмет на решение 
съгласно параграфи 2 или 3, трябва да 

заличава се
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съответства на тези решения.

Or. en

Изменение 356
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всякакво действие от страна на 
компетентните органи във връзка с 
факти, които са предмет на решение 
съгласно параграфи 2 или 3, трябва да 
съответства на тези решения.

Всякакво действие от страна на 
компетентните органи във връзка с 
факти, които са предмет на решение 
съгласно параграфи 2 или 3, трябва да 
спазва на тези решения. Неспазването 
надлежно се обосновава в писмен вид 
пред ЕССР и Органа от 
компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Принципът за даване на обяснения в случай на несъгласие би създал стимул за 
националните компетентни органи да спазват решенията на Органа, които са 
насочени към възможни извънредни ситуации.

Изменение 357
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Ако ЕССР е приел решение 
съгласно параграф 1, ЕССР 
преразглежда решението на 
подходящи периоди от време по 
искане на Органа, Европейския 
парламент, Съвета или Комисията  и 
обявява прекратяването на 
извънредна ситуация, когато е 
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целесъобразно.  

Or. en

Обосновка

Извънредната ситуация, както е заявено в член 10, следва да бъде внимателно 
следена. Освен това ЕССР следва да може да обяви прекратяването на извънредната 
ситуация.  

Изменение 358
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията може да отмени 
своето решение в съответствие с 
параграф 1 въз основа на препоръка на 
Европейския съвет за системен риск 
или по искане на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. en

Обосновка

Най-подходящо е прекратяването на извънредната ситуация да се обявява от ЕССР.
Парламентът и Съветът следва да могат да изискат обявяването на отсъствие на 
кризисен период. Тъй като обаче определянето дали извънредната ситуация е 
приключила или не изисква широка свобода на преценка, съгласно договорното право е 
необходимо Комисията да е правно образувание, за да отменя решения, и й се 
прехвърля свобода и на действие, ако се вземе това решение.
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Изменение 359
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията преразглежда 
решението на подходящи периоди от 
време и по искане на ЕНО, ЕССР или 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Предлага се инициативата за определяне на съществуването на извънредна ситуация 
да може да бъде поемана и от ЕНО.

Изменение 360
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Article 10 a (new)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 a
Когато извънредността на 
ситуацията изисква неотложни 
действия и не може да се изчака 
решението на ЕССР, Органът може 
да приеме решения, които са 
общоприложими и се прилагат пряко 
по отношение на участниците на 
финансовите пазари. ЕССР бива 
осведомен назабавно относно тези 
извънредни мерки. Ако ЕССР не 
потвърди извънредната ситуация в 
рамките на 15 дни, мерките спират 
да се прилагат.

Or. en
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Обосновка

Има случаи, в които с много крако предизвестие се вземат мерки, и при които би било 
трудно да се изчака пълна процедура на вземане на решения в ЕССР. Затова е полезно 
да се позволи на ЕНО да взема извънредни решения, при условие че ЕССР бъде 
незабавно осведомен за тях, не важат за повече от две седмици или след 
потвърждаването на извънредната ситуация от страна на ЕССР.

Изменение 361
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
компетентен орган не е съгласен с 
процедура или същността на действие 
или липса на такова от страна на друг 
компетентен орган в областите, в които 
съгласно законодателството по член 1, 
параграф 2 се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на компетентните 
органи от повече от една държава-
членка, Органът, по искане на един или 
повече от засегнатите компетентни 
органи, може да окаже помощ на 
органите да постигнат съгласие в 
съответствие с процедурата, предвидена 
в параграф 2.

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
компетентен орган не е съгласен с 
процедура или същността на действие 
или липса на такова от страна на друг 
компетентен орган в областите, в които 
съгласно законодателството по член 1, 
параграф 2 се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на компетентните 
органи от повече от една държава-
членка  и не възлага крайната 
отговорност на надзора над групата, 
Органът, по своя собствена 
инициатива или по искане на един или 
повече от засегнатите компетентни 
органи, ръководи оказването на помощ 
на органите да постигнат съгласие в 
съответствие с процедурата, предвидена 
в параграф 2.

Or. en

Обосновка

Когато секторното право вече е възложило крайната отговорност на надзора над 
групата, е важно да се поясни, че това има превес над правомощията на ЕНО. Ако 
случаят не е такъв, би имало объркване между превеса на секторното право и 
правомощията на ЕНО, който в основата си придобива правомощията си от 
секторното право.
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Изменение 362
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
компетентен орган не е съгласен с 
процедура или същността на действие 
или липса на такова от страна на друг 
компетентен орган в областите, в които 
съгласно законодателството по член 1, 
параграф 2 се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на компетентните 
органи от повече от една държава-
членка, Органът, по искане на един или 
повече от засегнатите компетентни 
органи, може да окаже помощ на 
органите да постигнат съгласие в 
съответствие с процедурата, предвидена 
в параграф 2.

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
компетентен орган не е съгласен с 
процедура или същността на действие 
или липса на такова от страна на друг 
компетентен орган в областите, в които 
съгласно законодателството по член 1, 
параграф 2 се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на компетентните 
органи от повече от една държава-
членка, Органът, по своя собствена 
инициатива или по искане на един или 
повече от засегнатите компетентни 
органи, ръководи оказването на помощ 
на органите за постигнане на съгласие 
по отношение на националните 
интереси и в съответствие с 
процедурата, предвидена в параграфи 
от 2 до 4.

Or. en

Изменение 363
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
компетентен орган не е съгласен с 
процедура или същността на действие 
или липса на такова от страна на друг 
компетентен орган в областите, в които 

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
компетентен орган не е съгласен с 
процедура или същността на действие 
или липса на такова от страна на друг 
компетентен орган в областите, в които 



AM\809369BG.doc 39/97 PE439.919v01-00

BG

съгласно законодателството по член 1, 
параграф 2 се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на компетентните 
органи от повече от една държава-
членка, Органът, по искане на един или 
повече от засегнатите компетентни 
органи, може да окаже помощ на 
органите да постигнат съгласие в 
съответствие с процедурата, предвидена 
в параграф 2.

съгласно законодателството по член 1, 
параграф 2 се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на компетентните 
органи от повече от една държава-
членка, Органът, по искане на един или 
повече от засегнатите компетентни 
органи, може да поеме водеща роля в 
оказването на помощ на органите да 
постигнат съгласие в съответствие с 
процедурата, предвидена в параграф 2.

Or. en

Изменение 364
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
компетентен орган не е съгласен с 
процедура или същността на действие 
или липса на такова от страна на друг 
компетентен орган в областите, в 
които съгласно законодателството по 
член 1, параграф 2 се изисква 
сътрудничество, координация или 
съвместно вземане на решение от 
страна на компетентните органи от 
повече от една държава-членка, 
Органът, по искане на един или повече 
от засегнатите компетентни органи, 
може да окаже помощ на органите да 
постигнат съгласие в съответствие с 
процедурата, предвидена в параграф 2.

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
компетентен орган не е съгласен с 
процедура или същността на действие 
или липса на такова от страна на друг 
компетентен орган в областите в
случаите, посочени в  
законодателството по член 1, параграф 
2, Органът, по искане на един или 
повече от засегнатите компетентни 
органи, може да окаже помощ на 
органите да постигнат съгласие в 
съответствие с процедурата, предвидена 
в параграф 2.

Or. en
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Изменение 365
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
компетентен орган не е съгласен с 
процедура или същността на действие 
или липса на такова от страна на друг 
компетентен орган в областите, в които
съгласно законодателството по член 1, 
параграф 2 се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане 
на решение от страна на 
компетентните органи от повече от 
една държава-членка, Органът, по 
искане на един или повече от 
засегнатите компетентни органи, може 
да окаже помощ на органите да 
постигнат съгласие в съответствие с 
процедурата, предвидена в параграф 2.

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
компетентен орган не е съгласен с 
процедура или същността на действие 
или липса на такова от страна на друг 
компетентен орган в областите, 
посочени в законодателството по член 
1, параграф 2, Органът, по искане на 
един или повече от засегнатите 
компетентни органи, може да окаже 
помощ на органите да постигнат 
съгласие в съответствие с процедурата, 
предвидена в параграф 2.

Or. en

Обосновка

Като се вземат предвид значимостта и възможните спорове в бъдеще, е 
препоръчително в секторното законодателство ясно да се посочи точният обхват на 
„процедурата за посредничество, което има задължителна сила“. Това е един от най-
важните инструменти, предоставени на ЕОЦКП, който може да бъде използван за 
намеса в най-съществените отговорности на надзорните органи. По тази причина не 
трябва да има неясноти в тази област. Също така би било уместно, този въпрос да 
не се обсъжда допълнително, докато се преговарят бъдещите директиви, изменящи 
секторното законодателство. Представеният проект на регламент само посочва 
правомощията на ЕОЦКП да предоставя „посредничество, което има задължителна 
сила“ както и процедурата. Обхватът на „посредничеството, което има 
задължителна сила“ обаче е посочен за всеки отделен случай в секторното 
законодателство.
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Изменение 366
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако в края на помирителната фаза, 
засегнатите компетентни органи не са 
успели да постигнат съгласие, Органът 
може да вземе решение, изискващо от 
тях да предприемат конкретно действие 
или да се въздържат от всякакво 
действие, с цел въпросът да бъде 
разрешен в съответствие с правото на 
Общността. 

3. Ако в края на помирителната фаза, 
засегнатите компетентни органи не са 
успели да постигнат съгласие, Органът 
може да вземе решение, изискващо от 
тях да предприемат конкретно действие 
или да се въздържат от всякакво 
действие, с цел въпросът да бъде 
разрешен, със задължителна сила за 
съответните компетентни органи, 
за да се гарантира съответствие с 
правото на Европейския съюз. 

Or. en

Обосновка

С цел осигуряване на ефикасен и ефективен надзор и правна сигурност и за да се 
насърчи доверието в надзорната общност, решенията на Органа за уреждане на 
разногласия следва да бъдат със задължителна сила за адресата/ите. Правната 
рамка на ЕС не предвижда предоставянето на  Органа на правомощия за оперативна 
самостоятелност. Правомощията на Органа да урежда разногласия по въпроси на 
надзора може следователно да не са „в съответствие с“ правото на Общността.
Правомощията при уреждане на разногласия следва по-скоро да са насочени към 
осигуряване на съответствие с правото на ЕС.

Изменение 367
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако в края на помирителната фаза, 
засегнатите компетентни органи не са 
успели да постигнат съгласие, Органът 
може да вземе решение, изискващо от 
тях да предприемат конкретно действие 
или да се въздържат от всякакво 

3. Ако в края на помирителната фаза, 
засегнатите компетентни органи не са 
успели да постигнат съгласие, Органът 
може да вземе решение, изискващо от 
тях да предприемат конкретно действие 
или да се въздържат от всякакво 
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действие, с цел въпросът да бъде 
разрешен в съответствие с правото на 
Общността. 

действие, с цел въпросът да бъде 
разрешен, за да се гарантира
съответствие с правото на Европейския 
съюз. 

Or. en

Изменение 368
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Решения, приети съгласно 
параграф 3, имат превес пред всякакво 
предишно решение, прието по същия 
въпрос от националните надзорни 
органи.

Or. en

Изменение 369
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, 
ако даден компетентен орган не спази 
решението на Органа и по този начин 
не може да гарантира, че даден 
участник на финансовите пазари 
спазва изискванията, пряко 
приложими към него по силата на 
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство, Органът може да 
приеме отделно решение, насочено 
към дадения участник на 
финансовите пазари, с което се 

заличава се
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изисква той да предприеме 
необходимото действие за спазване на 
неговите задължения съгласно 
правото на Общността, 
включително преустановяване на 
дейността. 

Or. en

Изменение 370
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът допринася за насърчаване на 
ефективното и последователно 
функциониране на колегиумите на 
надзорните органи и за подобряване на 
съгласуваното прилагане на 
законодателството на Общността от 
всички колегиуми.

1. Системата от колегиуми на 
надзорни органи може да се прилага 
по отношение на основни участници 
на пазара, като се спазват условията, 
посочени в правото на Съюза. Когато 
е приложимо, Органът допринася за 
насърчаване на ефективното и 
последователно функциониране на 
колегиумите на надзорните органи и за 
следене на съгласуваното прилагане на 
законодателството на Съюза от всички 
колегиуми.

Or. en

Изменение 371
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът допринася за насърчаване на 
ефективното и последователно 
функциониране на колегиумите на 
надзорните органи и за подобряване на 

1. Органът допринася за насърчаване и 
наблюдаване на ефективното, 
ефикасното и последователно 
функциониране на колегиумите на 
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съгласуваното прилагане на 
законодателството на Общността от 
всички колегиуми.

надзорните органи, посочени в 
Директива 2006/49/EО и 2009/111/EО, 
и за подобряване на съгласуваното 
прилагане на правото на Съюза от 
всички колегиуми.

Or. en

Обосновка

Мандатът на Органът е да насърчава последователност и сближаване на надзорни 
практики в колегиумите на надзорните органи както и на операционната 
функционалност на колегиумите на надзорните органи в ЕС, за да се гарантира 
равнопоставено отношение за трансграничните финансови институции. Също така 
ролята му включва наблюдение на колегиумите с цел определяне на 
непоследователности. Затова трябва да е ясно, че Органът следва да издава 
технически стандарти, насоки и препоръки, които са също така необходими както 
инструментите за изпълняване на мандата му.

Изменение 372
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът издава технически 
стандарти, насоки и препоръки, 
приети в съответствие с членове 7 и 
8, които хармонизират 
функционирането и практиките на 
надзорните органи, приети от 
колегиума на надзорните органи.

Or. en

Обосновка

Мандатът на Органът е да насърчава последователност и сближаване на надзорни 
практики в колегиумите на надзорните органи както и на операционната 
функционалност на колегиумите на надзорните органи в ЕС, за да се гарантира 
равнопоставено отношение за трансграничните финансови институции. Също така 
ролята му включва наблюдение на колегиумите с цел определяне на 
непоследователности. Затова трябва да е ясно, че Органът следва да издава 
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технически стандарти, насоки и препоръки, които са също така необходими както 
инструментите за изпълняване на мандата му.

Изменение 373
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът участва като наблюдател в 
колегиумите на надзорните органи, 
както счете за необходимо. За тази цел, 
той се разглежда като „компетентен 
орган“ по смисъла на съответното 
законодателство и, по негово искане, 
получава цялата необходима 
информация, достъпна за всеки член на 
колегиума. 

2. Органът участва като наблюдател в 
колегиумите на надзорните органи,
както счете за необходимо в интерес на 
ЕС. За тази цел, той се разглежда като 
„компетентен орган“ по смисъла на 
съответното законодателство и, по 
негово искане, получава цялата 
необходима информация, достъпна за 
всеки член на колегиума. 

Or. en

Изменение 374
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът участва като наблюдател в 
колегиумите на надзорните органи, 
както счете за необходимо. За тази цел, 
той се разглежда като „компетентен 
орган“ по смисъла на съответното 
законодателство и, по негово искане, 
получава цялата необходима 
информация, достъпна за всеки член на 
колегиума. 

2. Органът участва като наблюдател в 
колегиумите на надзорните органи, 
както счете за необходимо. За тази цел, 
той се разглежда като „компетентен 
орган“ по смисъла на съответното 
законодателство и получава цялата 
необходима информация, достъпна за 
всеки член на колегиума. 

Or. en
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Изменение 375
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ролята на посредничество, което 
има задължителна сила, следва да 
позволи на Органа да разрешава 
спорове между националните 
надзорни органи, следвайки 
процедурата, посочена в член 11. 
Когато не може да бъде постигнато 
споразумение между надзорните 
органи на трансгранична 
институция, Органът следва да бъде 
оправомощен да взема надзорни 
решения, които да се прилагат пряко 
към засегнатата институция.

Or. en

Изменение 376
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ролята на посредничество, което 
има задължителна сила, следва да 
позволи на новите органи да 
разрешават спорове между 
националните компетентни органи, 
следвайки процедурата, посочена в 
член 11.

Or. en

Обосновка

Органът следва да може да решава (текущи) спорове между два надзорни органа, 
следвайки процедурата, посочена в член 11.
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Изменение 377
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Органът може да издаде 
технически стандарти, насоки и 
препоръки, приети в съответствие с 
членове 7 и 8, с цел да хармонизира 
функционирането и най-добрите 
практики, приети от колегиумите на 
надзорните органи.

Or. en

Изменение 378
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Развитие на Органа

Органът се развива съгласно най-
добрите практики, признати на 
европейско и международно равнище. 
Един възможен подход би могъл да 
бъде установяването на ново равнище 
на пряк надзор от страна на Органа. 
За да се избегнат международни 
нарушения и да се укрепи 
Европейската система за финансов 
надзор, въвеждането на пряк надзор 
следва внимателно да се оцени и 
обмисли, за да доведе до добавена 
стойност за надзора на големите 
финансови институции, много от 
които са глобални по своя характер и 
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действат в ЕС. Това важи преди 
всичко за всички онези финансови 
институции, занимаващи се с едри 
банкови операции или с други 
дейности, които биха могли да 
доведат до системен риск на 
вътрешния пазар, както и за 
системните финансови институции, 
за които е определено, че са на 
международно равнище. Този въпрос 
ще бъде изследван по-обстойно на 
първото преразглеждане на 
настоящия регламент, както е 
предвидено в член 66, и което трябва 
да бъде проведено не по-късно от три 
години след влизането му в сила.

Or. en

Изменение 379
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Article 12 a (new)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Органът се развива съгласно най-
добрите практики, признати на 
европейско и международно равнище. 
Един възможен подход би могъл да 
бъде установяването на ново равнище 
на пряк надзор от страна на Органа.
За да се избегнат международни 
нарушения и да се укрепи 
Европейската система за финансов 
надзор, въвеждането на пряк надзор 
следва внимателно да се оцени и 
обмисли, за да доведе до добавена 
стойност за надзора на големите 
трансгранични банки и други 
финансови институции, които 
действат в ЕС. Това важи преди 
всичко за всички трансгранични 
банки, които биха могли да доведат 
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до системен риск на вътрешния 
пазар, както и за други системни 
финансови институции, за които е 
определено, че са на международно 
равнище. Този въпрос ще бъде 
изследван по-обстойно на първото 
преразглеждане на настоящия 
регламент, както е предвидено в член 
66, и което трябва да бъде проведено 
не по-късно от три години след 
влизането му в сила.

Or. en

Обосновка

Необходими са анализ и оценка на новия надзор, особено по отношение на 
трансграничните финансови институции, които биха могли да доведат до системен 
риск на вътрешния пазар. Анализът следва да се проведе най-късно след три години.

Изменение 380
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Надзор върху финансови институции 

с измерение, засягащо ЕС
Националните органи упражняват 
пруденциален надзор над финансовите 
институции с измерение, засягащо 
ЕС.
Органът, в сътрудничество с 
Европейския съвет за системен риск и 
с компетентните органи, разработва 
информационен модел за значимите 
институции с цел да се гарантира 
доброто управление на техния 
системен риск.
С цел осигуряването на подкрепа за 
защитата на европейските 
вложители  Органът ще улесни 
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съгласуването на схемите за 
гарантиране на влоговете, действащи 
в Европейския съюз.

Or. en

Изменение 381
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат при 
двустранно споразумение да делегират 
задачи и задължения на други 
компетентни надзорни органи. 

1. Държавите-членки допускат 
компентентните органи да делегират 
задачи и задължения на други 
компетентни органи посредством 
двустранно споразумение, което 
отговаря на условията, посочени в 
настоящия член. Държавите-членки 
могат да поставят допълнителни 
условия, които следва да се спазят, 
преди техните компетентни органи 
да сключат такива споразумения и 
ограничат обхвата на делегирането 
до необходимото за ефективен надзор 
над трансграничните финансови 
институции.

Or. en

Изменение 382
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат при 
двустранно споразумение да делегират 
задачи и задължения на други 
компетентни надзорни органи. 

1. Компетентните органи могат при 
споразумения помежду си да делегират 
задачи и задължения на други 
компетентни надзорни органи. 
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Or. en

Изменение 383
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът улеснява делегирането на 
задачи и задължения между 
компетентните органи, като определя 
задачите и задълженията, които могат 
да бъдат делегирани или изпълнявани 
съвместно, и като насърчава 
прилагането на най-добри практики. 

2. Органът улеснява делегирането на 
задачи и задължения между 
компетентните органи, като определя 
задачите и задълженията, които могат 
да бъдат делегирани или изпълнявани 
съвместно, и като насърчава 
прилагането на най-добри практики, и 
като изготвя подходящи 
многогодишни рамки.. 

Or. en

Изменение 384
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът улеснява делегирането на 
задачи и задължения между 
компетентните органи, като определя 
задачите и задълженията, които могат 
да бъдат делегирани или изпълнявани 
съвместно, и като насърчава 
прилагането на най-добри практики. 

2. Органът насърчава и  улеснява 
делегирането на задачи и задължения 
между компетентните органи, като 
определя задачите и задълженията, 
които могат да бъдат делегирани или 
изпълнявани съвместно, и като 
насърчава прилагането на най-добри 
практики. 

Or. en
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Изменение 385
Peter Skinner

Предложение за регламент
Article 13 – paragraph 2 a (new)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Делегирането на отговорности 
води до преразпределение на 
компетенциите, предвидени в 
законодателството, посочено в член 
1, параграф 3. Разпоредбите на 
делегирания орган ръководят 
процедурата, привеждането в сила и 
административния и съдебен преглед, 
свързани с делегираните 
отговорности.   

Or. en

Обосновка

Делегирането на задачи и отговорности може да е полезен инструмент за засилване 
на сътрудничеството между страната на произход и приемащата страна чрез 
признаване на надзорен експертен опит. Делегирането може да ограничи дублирането 
на надзорни задачи и  хармонизира надзорния процес, както и да облекчи тежестите 
за финансовите институции. Делегирането може допълнително да подкрепи 
изграждането на доверие сред надзорните органи и развитието на обща култура на 
надзор. Разпоредбите на Директива 2006/48/EО (член 131) следва да бъдат въведени в 
сила на ясно правно основание за делегиране на отговорности. Националният орган, на 
който е била делегирана отговорност, делегатът, може да решава определени 
въпроси от свое име. Решенията на делегата следва да бъдат признати от 
делегиращия орган и другия компетентен орган за окончателни в рамките на обхвата 
на делегирането. За конкретизиране на принципите за делегиране на отговорностите 
може да са необходими допълнителни разпоредби на ЕС.

Изменение 386
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът публикува сключеното от 
компетентните органи споразумение за 

Органът публикува сключеното от 
компетентните органи споразумение за 
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делегиране, по съответния начин, така 
че да се гарантира, че всички засегнати 
страни са подходящо информирани. 

делегиране, по съответния начин, така 
че да се гарантира, че всички засегнати 
страни са подходящо информирани. 
Споразуменията следва да 
споменават съответната 
отговорност на участващите 
компетентни органи.

Or. en

Изменение 387
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. Органът може да възложи на 
компетентните органи  в 
държавите-членки задачите и 
отговорностите по пруденциалния 
надзор на финансовите институции с 
ЕС-измерение, както е посочено в 
член 12а.

Or. en

Изменение 388
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) насърчава появата на най-добри 
практики, включително на ефективен 
и конструктивен диалог между 
националните органи и съответните 
заинтересовани страни, включително 
потребители и представляващите 
служителите в сектора 
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професионални организации като 
съставни части на обща култура на 
надзор;  

Or. en

Обосновка

Надзорните органи на национално равнище могат да имат голяма полза в работата 
си от участието на съответните заинтересовани страни като служители и 
потребители. Служителите, работещи в сектора, могат да предоставят важни 
знания относно действителните делови практики в дружествата - структура на 
възнаграждение, структура на стимули, умения, условия на труд - и въздействието на 
тези практики върху риска по отношение на това дружество.

Изменение 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 - буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(бб) гарантира, че органите вземат 
под внимание сведения, предоставени 
от служители, относно деловите 
практики на дружествата по 
отношение на структура на 
възнаграждението, стимули, умения 
и условия на труд;

Or. en

Обосновка

Надзорните органи на национално равнище могат да имат голяма полза в работата 
си от участието на съответните заинтересовани страни като служители и 
потребители. Служителите, работещи в сектора, могат да предоставят важни 
знания относно действителните делови практики в дружествата - структура на 
възнаграждение, структура на стимули, умения, условия на труд - и въздействието на 
тези практики върху риска по отношения на това дружество.
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Изменение 390
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) допринася за разработването на 
общи и висококачествени стандарти за 
надзор, включително стандарти за 
отчетност;

в) допринася със съвети за подходящи 
европейски и международни органи 
като ги подпомага при изготвянето 
на общи и висококачествени стандарти 
за надзор, включително стандарти за 
отчетност и счетоводни стандарти;

Or. en

Обосновка

ЕНО следва да съветва европейските и международни органи, определящи 
стандартите, когато е необходимо хармонизиране на международните стандарти, 
но следва да не се наема пряко с разработването на нови стандарти, когато тази 
задача вече е възложена на европейски или международен орган.

Изменение 391
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(c) допринася за разработването на 
общи и висококачествени стандарти за 
надзор, включително стандарти за 
отчетност;

(c) допринася за разработването на 
общи и висококачествени стандарти за 
надзор, включително счетоводни 
стандарти и стандарти за отчетност;

Or. en
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Изменение 392
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(c) допринася за разработването на 
общи и висококачествени стандарти за 
надзор, включително стандарти за 
отчетност;

(c) допринася за разработването на 
общи и висококачествени стандарти за 
надзор, включително стандарти за 
отчетност и счетоводни стандарти;

Or. en

Обосновка

Надзорните органи на национално равнище могат да имат голяма полза в работата 
си от участието на съответните заинтересовани страни като служители и 
потребители. Служителите, работещи в сектора, могат да предоставят важни 
знания относно действителните делови практики в дружествата - структура на 
възнаграждение, структура на стимули, умения, условия на труд - и въздействието на 
тези практики върху риска по отношения на това дружество.

Изменение 393
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Article 14 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point d

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) преглежда прилагането на приетите 
от Комисията съответни технически
стандарти, както и издадените от Органа 
насоки и препоръки и предлага 
изменения, когато е целесъобразно;

(d) преглежда прилагането на приетите 
или одобрени от Комисията съответни 
стандарти, както и издадените от Органа 
насоки и препоръки и предлага 
изменения, когато е целесъобразно;

Or. en
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Изменение 394
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът периодично извършва 
сравнителен анализ на някои или на 
всички дейности на компетентните 
органи, за да подобри допълнително 
съгласуваността на резултатите от 
работата по надзора. За тази цел 
Органът разработва методи, 
позволяващи обективна оценка и 
сравнение между разглежданите органи.

1. Органът периодично организира или 
извършва сравнителен анализ на някои 
или на всички дейности на 
компетентните органи, за да подобри 
допълнително съгласуваността на 
резултатите от работата по надзора. За 
тази цел Органът разработва методи, 
позволяващи обективна оценка и 
сравнение между разглежданите органи.

Or. en

Изменение 395
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) адекватността на 
институционалните споразумения, 
ресурсите и експертните познания на 
състава на компетентния орган, като 
особено внимание се отделя на 
ефективното прилагане на посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство и на 
потенциала да се отговори на пазарното 
развитие;

а) адекватността на ресурсите и
условиятаза управление на 
компетентния орган, като особено 
внимание се отделя на ефективното 
прилагане на стандартите и
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство и на потенциала да се 
отговори на пазарното развитие;

Or. en
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Изменение 396
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) достигнатата степен на сближаване в 
прилагането на правото на Общността
и в надзорните практики, включително 
техническите стандарти, насоки и 
препоръки, приети съгласно членове 7 и 
8, както и степента, до която чрез 
надзорните практики се постигат 
заложените в правото на Общността
цели;

б) достигнатата степен на сближаване в 
прилагането на правото на Европейския 
съюз и в надзорните практики, 
включително регулаторни и надзорни
стандарти, насоки и препоръки, приети 
съгласно членове 7 и 8, както и 
степента, до която чрез надзорните 
практики се постигат заложените в 
правото на Съюза цели;

Or. en

Изменение 397
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на сравнителния анализ 
Органът може да издаде препоръки към
съответните компетентни органи.

3. Въз основа на сравнителния 
анализ Органът може да издаде 
препоръки или вземе необходимите 
мерки за съответните компетентни 
органи. 

Or. en

Изменение 398
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на сравнителния анализ 3. Въз основа на сравнителния анализ 
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Органът може да издаде препоръки към 
съответните компетентни органи.

Органът може да издаде насоки и 
препоръки към съответните 
компетентни органи.

Or. en

Обосновка

ЕНО следва да се стреми не само да изготвя конкретни препоръки, а също така да 
издава по-общи насоки за насърчаване на хармонизираните практики. Това обаче 
следва да остане доброволно, като се имат предвид правните пречки за въвеждане на 
по-голямо хармонизиране от това, което е предвидено в член 7.

Изменение 399
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Article 15 – paragraph 3 a (new)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Органът публично оповестява 
заключенията от сравнителните 
оценки и най-добрите практики, 
които могат да бъдат определени от 
тези сравнителни оценки.   

Or. en

Обосновка

С цел насърчаване на прозрачността Органът публично следва да оповести 
заключенията от сравнителните оценки и най-добрите практики, които могат да 
бъдат определени от тези сравнителни оценки.

Изменение 400
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът насърчава координирания Органът насърчава координирания 
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отговор на Общността, inter alia чрез: отговор на Съюза, inter alia чрез:

Or. en

Изменение 401
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) вземане на всички необходими 
мерки в ситуации на финансова 
нестабилност и криза с оглед на 
постигането на обща реакция от 
съответните национални 
компетентни надзорни органи, 
колкото е възможно по-бързо и по-
автоматично;

Or. en

Изменение 402
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) вземане на всички необходими 
мерки в ситуации на финансова 
нестабилност и криза с оглед на 
улесняване координирането на 
действия, предприети от 
съответните национални 
компетентни надзорни органи;

Or. en
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Изменение 403
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) улесняване координирането на 
действия, предприети от 
съответните национални 
компетентни надзорни органи;

Or. en

Изменение 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално Органът в 
сътрудничество с ЕССР инициира и 
координира оценка в цялата Общност
на устойчивостта на финансовите 
институции по отношение на 
неблагоприятно пазарно развитие.

По-специално Органът в 
сътрудничество с ЕССР инициира и 
координира оценка в целия Съюз на 
устойчивостта на финансовите 
институции по отношение на 
неблагоприятно пазарно развитие и 
заплахите, произтичащи от 
особености на финансовите продукти 
и процесите им на разпространение.
За тази цел той разработва, а 
компетентните органи прилагат 
следното:

Or. en

Обосновка

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
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general heading of “adverse market developments”.

Изменение 405
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално Органът в 
сътрудничество с ЕССР инициира и 
координира оценка в цялата Общност на 
устойчивостта на финансовите 
институции по отношение на 
неблагоприятно пазарно развитие. За 
тази цел той разработва, а 
компетентните органи прилагат 
следното:

Органът включва в анализа си 
икономически анализ на пазарите за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване, както и 
въздействието на възможното 
пазарно развитие върху тях. По-
специално Органът в сътрудничество с 
ЕССР инициира и координира оценка в 
цялата Общност на устойчивостта на 
финансовите институции по отношение 
на неблагоприятно пазарно развитие. За 
тази цел той разработва, а 
компетентните органи прилагат 
следното:

Or. en

Обосновка

Използването на икономически анализ ще позволи също така на ЕНО да има повече 
сведения при вземане на решения относно въздействието на действията му върху 
пазара в по-общ план и въздействието на събития на пазара в по-общ план върху 
неговите действия. Това отговаря на най-добрите практики на равнище на 
държавите-членки.

Изменение 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
 Член 17 – параграф 1 – алинея 2 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) общи методологии за оценка на 
въздействието на характеристиките 
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на продукта и на процеса на 
разпределяне върху финансовото 
положение на дадена институция и 
върху защитата на потребителите;

Or. en

Обосновка

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Изменение 407
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът успява да отрази подходящо 
междусекторното развитие, рисковете и 
слабите места посредством тясно 
сътрудничество с Европейския орган за
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване и Европейския 
банков орган.

3. Органът успява да отрази подходящо 
междусекторното развитие, рисковете и 
слабите места посредством тясно 
сътрудничество с Европейския надзорен 
орган (застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване) и Европейския 
надзорен орган (банкова дейност) чрез 
Европейския надзорен орган 
(Съвместен консултативен 
комитет).

Or. en

Обосновка

Важно е да се установи, че Съвместният комитет играе ключова роля в 
координирането в рамките на ЕНО.
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Изменение 408
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 18 – параграф -1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът представлява Европейския 
съюз във всички международни 
форуми относно регулирането и 
надзора на институциите, които 
попадат в обхвата на 
законодателството, посочено в 
член 1, параграф 2. Националните 
компетентни органи могат да 
продължат да дават своя принос на 
такива форуми по въпроси с 
национален характер и въпроси от 
значение за техните собствени 
функции и компетентност съгласно 
правото на Съюза.

Or. en

Изменение 409
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат компетенциите на 
институциите на Общността, 
Органът може да установи контакти с 
надзорните органи от трети страни. Той 
може да сключи административни 
споразумения с международни 
организации и с администрациите на 
трети страни.

Органът установява контакти с 
надзорните органи от трети страни Той 
може да сключи административни 
споразумения с международни 
организации и с администрациите на 
трети страни.

Or. en



AM\809369BG.doc 65/97 PE439.919v01-00

BG

Изменение 410
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът допринася за представянето 
на Европейския съюз на всички 
международни форуми относно 
регулирането и надзора на 
институциите, попадащи в 
приложното поле на 
законодателството, упоменато в 
член 1, параграф 2.

Or. en

Изменение 411
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове 
съгласно членове 7а–7г за целите на 
извършването на оценките по 
отношение на равностойността, 
посочени във втория параграф.

Or. en
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Изменение 412
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В своя доклад Органът може да 
посочи административните 
споразумения и решения по 
отношение на равностойността, 
договорени с международни 
организации или администрации или 
трети държави.

Or. en

Изменение 413
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат правата на 
националните надзорни органи, 
Органът може да участва на всички 
международни форуми относно 
регулирането и надзора на 
институциите, попадащи в 
приложното поле на 
законодателството, упоменато в 
член 1, параграф 2.

Or. en
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Изменение 414
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на пруденциалните 
оценки на сливания и придобивания, 
попадащи в обхвата на Директива 
2007/44/ЕО, Органът може по своя 
собствена инициатива или по молба на 
някой компетентен орган, да издаде или 
да публикува становище по 
пруденциалната оценка, която следва да 
се извърши от органите на дадена 
държава-членка. В тази връзка се 
прилага член 20. 

2. По отношение на пруденциалните 
оценки на сливания и придобивания, 
попадащи в обхвата на Директива 
2007/44/ЕО, Органът може по своя 
собствена инициатива или по молба на 
някой компетентен орган, да наблюдава 
оценките и да дава насоки с цел 
рационализиране и създаване на равни 
условия, както и да издаде или да 
публикува становище по 
пруденциалната оценка, която следва да 
се извърши от органите на дадена 
държава-членка. В тази връзка се 
прилага член 20. 

Or. en

Изменение 415
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на Органа компетентните 
органи и други публични органи на 
държавата-членка предоставят на 
Органа цялата информация, която му е 
необходима, за да изпълни възложените
му с настоящия регламент задължения.

1. По искане на Органа компетентните 
органи и други публични органи на 
държавата-членка предоставят на 
Органа цялата информация, която му е 
необходима, за да изпълни възложените 
му с настоящия регламент задължения, 
при условие, че получателят има 
законен достъп до съответните 
данни и че искането за информация е 
пропорционално по отношение на 
естеството на въпросните 
задължения.
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Or. en

Изменение 416
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на Органа компетентните 
органи и други публични органи на 
държавата-членка предоставят на 
Органа цялата информация, която му е 
необходима, за да изпълни възложените 
му с настоящия регламент задължения.

1. По искане на Органа компетентните 
органи на държавата-членка 
предоставят на Органа цялата 
информация, която му е необходима, за 
да изпълни възложените му с настоящия 
регламент задължения.

Or. en

Изменение 417
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът може също да изиска 
информацията да се предоставя 
периодично.

Органът може също да изиска 
информацията да се предоставя 
периодично, стига компетентният 
орган да притежава такава 
информация.. Когато 
компетентните органи не събират 
подобна информация, Органът следва 
да подготви подобно искане, като 
измени съответните изисквания за 
докладване по техническите 
стандарти по параграф 7.

Or. en

Изменение 418
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
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Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът може също да изиска 
информацията да се предоставя 
периодично.

Органът може също да изиска 
информацията да се предоставя 
периодично. За тези искания се 
използват общи формати на 
докладване, които по целесъобразност 
се попълват на консолидирано 
равнище.

Or. en

Изменение 419
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако информацията не е налична 
или компетентните органи и другите 
публични органи на държавите-
членки не са предоставили навременен 
достъп до нея, Органът може да 
отправи обосновано искане пряко към 
съответните участници на 
финансовите пазари и други страни. 
Той уведомява съответните 
компетентни органи за своето 
искане.

заличава се

Or. en
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Изменение 420
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако информацията не е налична или 
компетентните органи и другите 
публични органи на държавите-членки 
не са предоставили навременен достъп 
до нея, Органът може да отправи 
обосновано искане пряко към 
съответните участници на финансовите 
пазари и други страни. Той уведомява 
съответните компетентни органи за 
своето искане.

2. Ако информацията не е налична или 
компетентните органи и другите 
публични органи на държавите-членки 
не са предоставили навременен достъп 
до нея, Органът може да отправи 
обосновано искане пряко към 
съответните участници на финансовите 
пазари и други страни при условие, че
разходите за предоставяне на подобна 
информация са пропорционални на 
естеството на информацията. Той 
уведомява съответните компетентни 
органи за своето искане.

Or. en

Изменение 421
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на Органа компетентните 
органи и други публични органи на 
държавата-членка съдействат на 
Органа да получи цялата такава 
информация.

заличава се

Or. en
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Изменение 422
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При поискване от национален 
надзорен орган на държава-членка 
Органът предоставя всякаква 
информация, необходима, за да може 
националният орган да изпълнява 
задачите си, при условие че 
въпросният национален орган прилага 
подходящи правила на 
поверителност.

Or. en

Обосновка

Информационният поток между национален орган и ЕНО следва да бъде двупосочен, 
като националният орган може да изисква информация от ЕНО.

Изменение 423
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. При поискване от национален 
надзорен орган на държава-членка 
Органът предоставя всякаква 
информация, необходима, за да може 
националният орган да изпълнява 
задачите си, при условие че 
въпросният национален орган прилага 
подходящи правила на 
поверителност.

Or. en
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Изменение 424
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 Органът поддържа тясно 
сътрудничество с ЕССР. Той редовно 
предоставя на ЕССР актуализирана 
информация, необходима за изпълнение 
на неговите задачи. Всякакви данни, 
необходими за изпълнение на неговите 
задачи, които не са в обобщена форма 
или общ формат, се предоставят 
незабавно на ЕССР при обосновано 
искане, както се посочва в член 15 от 
Регламент (ЕО) №…/…[EССР].

2 Органът поддържа тясно 
сътрудничество с ЕССР. Той редовно 
предоставя на ЕССР актуализирана 
информация, необходима за изпълнение 
на неговите задачи. Всякакви данни, 
необходими за изпълнение на неговите 
задачи, които не са в обобщена форма 
или общ формат, се предоставят 
незабавно на ЕССР при обосновано 
искане, както се посочва в член 15 от 
Регламент (ЕС) №…/…[EССР]. 
Органът разработва подходящ 
протокол за разкриване на 
поверителна информация, отнасяща 
се до отделни финансови 
институции.

Or. en

Изменение 425
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът поддържа тясно 
сътрудничество с ЕССР. Той редовно 
предоставя на ЕССР актуализирана 
информация, необходима за изпълнение 
на неговите задачи. Всякакви данни, 
необходими за изпълнение на неговите 
задачи, които не са в обобщена форма 
или общ формат, се предоставят 
незабавно на ЕССР при обосновано 
искане, както се посочва в член 15 от 

Органът поддържа тясно 
сътрудничество с ЕССР. Той редовно 
предоставя на ЕССР актуализирана 
информация, необходима за изпълнение 
на неговите задачи. Всякакви данни, 
необходими за изпълнение на неговите 
задачи, които не са в обобщена форма 
или общ формат, се предоставят 
незабавно на ЕССР при обосновано 
искане, както се посочва в член 15 от 
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Регламент (ЕО) №…/…[EССР]. Регламент (ЕС) №…/…[EССР]. 
Органът разработва подходящ 
протокол за разкриване на 
поверителна информация, отнасяща 
се до отделни финансови 
институции.

Or. en

Изменение 426
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел провеждане на консултации със 
заинтересовани страни в области, 
свързани със задачите на Органа, се 
създава Група на участниците в сектора 
на ценните книжа и пазарите.

1. С цел провеждане на консултации със 
заинтересовани страни в области, 
свързани със задачите на Органа, се 
създава Група на участниците в сектора 
на ценните книжа и пазарите. 
Провежда се консултация с Групата 
на участниците относно всички 
съответни решения и действия на 
Органа. Ако е невъзможно 
провеждането на незабавна 
консултация при неотложна 
ситуация Групата на участниците 
трябва възможно най-бързо да бъде 
информирана за решението.

Or. en

Изменение 427
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел провеждане на консултации със 1. С цел провеждане на консултации със 
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заинтересовани страни в области, 
свързани със задачите на Органа, се 
създава Група на участниците в сектора 
на ценните книжа и пазарите.

заинтересовани страни в области, 
свързани със задачите на Органа, се 
създава Група на участниците в сектора 
на ценните книжа и пазарите. 
Провежда се консултация с Групата 
на участниците относно всички 
важни решения и действия на Органа 
и по-специално относно всички 
решения, изпратени на Надзорния 
съвет на Органа или взети от него.

Or. en

Обосновка

Член 22 не уточнява консултативната роля на Групата. Необходимо е да се избягва 
настоящата практика на консултативния комитет за участниците на пазара към 
ЕКРЦК.

Изменение 428
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел провеждане на консултации със 
заинтересовани страни в области, 
свързани със задачите на Органа, се 
създава Група на участниците в сектора 
на ценните книжа и пазарите.

1. За да се помогне за улесняване на 
провеждане на консултации със 
заинтересовани страни в области, 
свързани със задачите на Органа, се 
създава Група на участниците в сектора 
на ценните книжа и пазарите.

Or. en

Изменение 429
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в сектора на 2. Групата на участниците в сектора на 
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ценните книжа и пазарите се състои от 
30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение участниците 
на финансовите пазари от Общността, 
техните служители, както и 
потребителите, инвеститорите и 
ползвателите на финансови услуги.

ценните книжа и пазарите се състои от 
30 членове, представляващи 
участниците на финансовите пазари от 
ЕС, техните служители, както и 
потребителите, инвеститорите и 
ползвателите на финансови услуги. 
Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите се състои от 
поне 10 представители на 
потребители и ползватели, като 
инвеститори, 5 представители на 
служителите, 5 независими елитни 
научни работници и не повече от 10 
представители на организациите на 
институциите, над които се 
упражнява надзор.

Or. en

Изменение 430
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите се състои от 
30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение участниците 
на финансовите пазари от Общността, 
техните служители, както и 
потребителите, инвеститорите и 
ползвателите на финансови услуги.

2. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите се състои от 
30 членове. Не повече от 15 от 
членовете ще бъдат представители 
на участниците в сектора на ценните 
книжа. Не по-малко от петима от 
членовете трябва да бъдат 
представители на МСП, на 
служителите, напр. професионални 
съюзи) и на потребителите, 
инвеститорите и ползвателите на 
финансови услуги. Най-малко пет от 
членовете трябва да бъдат 
независими елитни научни 
работници.

Or. en
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Обосновка

Добре е да се гарантира, че представителите на сектора са адекватно представени, 
като се има предвид комплексността и специфичният за сектора характер на някои 
от съветите, които групата на участниците се очаква да предостави. Въпреки това 
секторът не следва да бъде представен от повече от половината от членовете, а 
академичните среди следва също така да присъстват, за да предоставят 
допълнителни безпристрастни експертни съвети.

Изменение 431
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите се състои от 
30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение участниците 
на финансовите пазари от Общността, 
техните служители, както и 
потребителите, инвеститорите и 
ползвателите на финансови услуги.

2. Групата на участниците в 
сектора на ценните книжа и пазарите се 
състои от 30 членове, представляващи 
участниците на финансовите пазари от 
ЕС, техните служители, както и 
потребителите, инвеститорите и 
ползвателите на финансови услуги. 
Никои участници в групата нямат 
цялостно мнозинство. Всяка подгрупа 
на участници се състои от равен брой 
представители. Най-малко пет 
места в Групата на участниците се 
запазват за представители на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

Формулировката „равномерно съотношение“ не е ясна. Представителството на 
заинтересованите страни в Групата на участниците не следва да бъде повторение на 
ситуацията с повечето предишни и настоящи групи на участниците и експертни 
групи към ЕК, където представителите на сектора значително надвишават 
представителите на другите заинтересовани страни. Следователно всяка подгрупа 
на участници трябва да се състои от равен брой представители. Трябва да се 
гарантира провеждането на непрекъснати консултации с Групата на участниците, 
което със сигурност не би било възможно при провеждане на две заседания годишно.
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Изменение 432
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите се състои от 
30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение участниците 
на финансовите пазари от Общността, 
техните служители, както и 
потребителите, инвеститорите и 
ползвателите на финансови услуги.

2. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите се състои от 
30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение участниците 
на финансовите пазари от Съюза и 
ползвателите на финансови услуги. Не 
по-малко от петима от членовете 
трябва да бъдат независими елитни 
научни работници.

Or. en

Обосновка

Групата подпомага компетентния орган, като предоставя технически съвети и 
следва да представлява всички участници. Тъй като както потребителите, така и 
инвеститорите са ползватели на финансови услуги, няма нужда да се споменават 
изрично тези групи. Служителите не са засегнати от надзорни мерки.

Изменение 433
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите се състои от 
30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение участниците 
на финансовите пазари от Общността, 
техните служители, както и 
потребителите, инвеститорите и 
ползвателите на финансови услуги.

2. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите се състои от 
30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение участниците 
на финансовите пазари от ЕС и 
ползвателите на финансови услуги. Не 
по-малко от петима от членовете 
трябва да бъдат независими елитни 
научни работници.

Or. en
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Изменение 434
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите се състои от 
30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение участниците 
на финансовите пазари от Общността, 
техните служители, както и 
потребителите, инвеститорите и 
ползвателите на финансови услуги.

2. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите се състои от 
30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение участниците 
на финансовите пазари от ЕС, техните 
служители, както и потребителите, 
инвеститорите и ползвателите на 
финансови услуги. Никой от 
участниците в групата няма по-силна 
позиция от другите.

Or. en

Обосновка

Следва да се гарантира подходящо и справедливо функциониране на Групата на 
участниците във всяко едно отношение. Формулировката „равномерно съотношение“ 
следва да се изясни. Трябва да се гарантира провеждането на непрекъснати 
консултации с Групата на участниците, което със сигурност не би било възможно 
при провеждане на две заседания годишно.

Изменение 435
Thijs Berman

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите се състои от 
30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение участниците 
на финансовите пазари от Общността, 
техните служители, както и 
потребителите, инвеститорите и 
ползвателите на финансови услуги.

2. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите се състои от 
30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение участниците 
на финансовите пазари от ЕС, 
представителите на професионални 
съюзи, както и представителите на 
потребителски организации, 
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инвеститорите и ползвателите на 
финансови услуги.

Or. en

Обосновка

Професионалните съюзи и потребителските организации са организирани 
представители на служителите и потребителите. Поради задълбочените си 
познания за дейностите в различни сектори, те са в най-добро положение да 
защищават интересите на служителите и потребителите в Групата на 
участниците.

Изменение 436
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите се състои от 
30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение участниците 
на финансовите пазари от Общността, 
техните служители, както и 
потребителите, инвеститорите и 
ползвателите на финансови услуги.

2. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите се състои от 
30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение участниците 
на финансовите пазари от Съюза, 
техните служители, както и 
потребителите, инвеститорите и 
ползвателите на финансови услуги.

Or. en

Изменение 437
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата може да създаде работни 
групи по технически въпроси, към 
които да бъдат назначавани още 
експерти, за да се гарантира 
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наличността на необходимия 
технически експертен опит.

Or. en

Изменение 438
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-малко от петима от членовете 
трябва да бъдат независими елитни 
научни работници.

Or. en

Изменение 439
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Броят на членовете, представляващи 
професионалните участници на 
пазара, включително техните 
служители, не надвишава 15. Най-
малко 5 от тях трябва да бъдат 
представители на служителите.

Or. en



AM\809369BG.doc 81/97 PE439.919v01-00

BG

Изменение 440
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите заседава поне 
два пъти годишно.

Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите заседава поне 
четири пъти годишно.

Or. en

Обосновка

Формулировката „равномерно съотношение“ не е ясна. Представителството на 
заинтересованите страни в Групата на участниците не следва да бъде повторение на 
ситуацията с повечето предишни и настоящи групи на участниците и експертни 
групи към ЕК, където представителите на сектора значително надвишават 
представителите на другите заинтересовани страни. Следователно всяка подгрупа 
на участници трябва да се състои от равен брой представители. Трябва да се 
гарантира провеждането на непрекъснати консултации с Групата на участниците, 
което със сигурност не би било възможно при провеждане на две заседания годишно.

Изменение 441
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите заседава поне 
два пъти годишно.

Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите заседава поне 
четири пъти годишно.

Or. en
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Обосновка

Следва да се гарантира подходящо и справедливо функциониране на Групата на 
участниците във всяко едно отношение. Формулировката „равномерно съотношение“ 
следва да се изясни. Трябва да се гарантира провеждането на непрекъснати 
консултации с Групата на участниците, което със сигурност не би било възможно 
при провеждане на две заседания годишно.

Изменение 442
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите заседава поне 
два пъти годишно.

Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите заседава поне 
четири пъти годишно.

Or. en

Изменение 443
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите заседава поне 
два пъти годишно.

Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите заседава на 
всяко тримесечие.

Or. en
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Изменение 444
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Членовете на Групата на участниците 
в сектора на ценните книжа и пазарите 
се назначават от Съвета на надзорните
органи на Органа, след предложение от 
съответните заинтересовани страни.

3. Членовете на Групата на участниците 
в сектора на ценните книжа и пазарите 
се назначават от Съвета на надзорните 
органи на Органа, след предложение от 
съответните заинтересовани страни. 
Участниците биват ефективно 
ангажирани при избиране на 
съответните свои представители.

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че групата на участниците ще функционира така, че всички 
участници в групата на практика да разполагат с еднакви условия и възможности, за 
да допринасят за работата. Това означава, че представителите на участниците не 
трябва да разчитат на ресурси от организациите, които представляват, тъй като 
това би предполагало големи несъответствия в количеството и качеството на 
дейността, която различните представители могат действително да извършват.
Това важи за представителите на служителите в сектора, потребителите, малките 
и средните предприятия и други.

Изменение 445
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При вземане на решението Съветът 
на надзорните органи, доколкото е 
възможно, осигурява подходящо 
географско равновесие и 
представителство на участниците 
от цялата Общност.

заличава се
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Or. en

Изменение 446
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При вземане на решението Съветът на 
надзорните органи, доколкото е 
възможно, осигурява подходящо 
географско равновесие и 
представителство на участниците от 
цялата Общност.

При вземане на решението Съветът на 
надзорните органи осигурява 
разкриване на потенциални 
конфликти на интереси от всички 
членове, които не представляват 
професионални участници на пазара. 
Доколкото е възможно, той също така 
осигурява подходящо географско 
равновесие и представителство на 
участниците от целия Съюз.

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че групата на участниците ще функционира така, че всички 
участници в групата на практика да разполагат с еднакви условия и възможности, за 
да допринасят за работата. Това означава, че представителите на участниците не 
трябва да разчитат на ресурси от организациите, които представляват, тъй като 
това би предполагало големи несъответствия в количеството и качеството на 
дейността, която различните представители могат действително да извършват.
Това важи за представителите на служителите в сектора, потребителите, малките 
и средните предприятия и други.

Достъпът до информация е от ключово значение.

Изменение 447
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При вземане на решението Съветът на При вземане на решението Съветът на 
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надзорните органи, доколкото е 
възможно, осигурява подходящо 
географско равновесие и 
представителство на участниците от 
цялата Общност.

надзорните органи, доколкото е 
възможно, осигурява подходящо 
географско равновесие и равновесие 
между половете и представителство на 
участниците от целия Съюз.

Or. en

Изменение 448
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът осигурява подходящо 
секретарско обслужване за Групата на 
участниците в сектора на ценните книжа 
и пазарите.

Органът осигурява подходящо 
секретарско обслужване за Групата на 
участниците в сектора на ценните книжа 
и пазарите и подходящо 
възстановяване на разходите за 
пътуване и дневните разходи, както и 
надбавка за участието в тези 
дейности, за онези членове, за които 
липсата на подобно възстановяване 
би съставлявала пречка за участието. 
Европейският бюджет следва също 
така да предвиди адекватно 
финансиране за център за експертни 
консултации, в който професионални 
експерти в регулирането и надзора на 
финансовите услуги и могат да дават 
технически съвети изключително за 
организациите на инвеститорите от 
страна на купувачите, на МСП и на 
потребителите, за да подкрепят 
техния принос към консултативните 
групи на участниците.

Or. en
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Изменение 449
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът осигурява подходящо 
секретарско обслужване за Групата на 
участниците в сектора на ценните книжа 
и пазарите.

Органът осигурява достъп до 
информация и подходящо секретарско 
обслужване за Групата на участниците в 
сектора на ценните книжа и пазарите. 
Членовете, които не са 
професионалисти, се възмездяват по 
подходящ начин за тяхната работа.

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че групата на участниците ще функционира така, че всички 
участници в групата на практика да разполагат с еднакви условия и възможности, за 
да допринасят за работата. Това означава, че представителите на участниците не 
трябва да разчитат на ресурси от организациите, които представляват, тъй като 
това би предполагало големи несъответствия в количеството и качеството на 
дейността, която различните представители могат действително да извършват.
Това важи за представителите на служителите в сектора, потребителите, малките 
и средните предприятия и други.

Достъпът до информация е от ключово значение.

Изменение 450
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На членовете на Групата на 
участниците в сектора на ценните 
книжа и пазарите, представляващи 
организации с нестопанска цел, се 
предоставя бюджет.  Този бюджет се 
съгласува от Съвета на надзорните 
органи и е достатъчен, за да покрие 
разноските, свързани с 
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организирането и присъствието на 
подготвителни заседания и с 
възлагането на извършване на външни 
изследвания и изготвяне на 
становища от външни лица.

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че групата на участниците ще функционира така, че всички 
участници в групата на практика да разполагат с еднакви условия и възможности, за 
да допринасят за работата. Това означава, че представителите на участниците не 
трябва да разчитат на ресурси от организациите, които представляват, тъй като 
това би предполагало големи несъответствия в количеството и качеството на 
дейността, която различните представители могат действително да извършват.
Това важи за представителите на служителите в сектора, потребителите, малките 
и средните предприятия и други.

Изменение 451
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определя се подходяща финансова 
компенсация за членовете на Групата 
на участниците, които 
представляват организации с 
нестопанска цел.

Or. en
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Изменение 452
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определя се подходяща финансова 
компенсация за членовете на Групата 
на участниците, които 
представляват организации с 
нестопанска цел.

Or. en

Обосновка

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. 

It must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others. 

Изменение 453
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мандатът на членовете на Групата на 
участниците в сектора на ценните книжа 
и пазарите е две години и половина, 
след което се провежда нова процедура 
за подбор.

4. Мандатът на членовете на Групата на 
участниците в сектора на ценните книжа 
и пазарите е пет години, след което се 
провежда нова процедура за подбор.

Or. en
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Изменение 454
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете могат да участват в два 
последователни мандата. 

заличава се

Or. en

Изменение 455
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Председателят се посочва от 
членовете.

Or. en

Обосновка

За да се осигури допълнителна независимост на Групата на участниците към Органа 
от ръководството на Органа, председателят трябва да се посочва от самите 
членове, а не от ръководството на Органа. 

Изменение 456
Thijs Berman

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. С оглед на изпълнението на 
нейните консултативни задачи, 
Органът предоставя на Групата на 
участниците цялата необходима 
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информация.

Or. en

Обосновка

Групата на участниците е изцяло зависима от Органа по отношение на 
информацията, която получава. Когато Органът отправя искане за консултация, той 
следва да улесни достъпа на Групата на участниците до съответната информация.

Изменение 457
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите може да 
представя становища и съвети на 
Органа по всеки въпрос, свързан с 
посочените в членове 7 и 8 задачи на 
Органа.

5. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите може да 
представя становища и съвети на 
Органа по всеки въпрос, свързан със 
задачите на Органа, включително във 
връзка с постигането на общи 
позиции с Европейския надзорен орган 
(банкова дейност) и Европейския 
надзорен орган (застраховане и 
професионално пенсионно 
осигуряване), както се посочва в член 
42, като особено внимание се обръща 
на задачите, посочени в членове 7 и 8.

Or. en

Обосновка

Групата на участниците следва също да има възможност да допринася по 
целесъобразност за вземането на решения по отношение на финансовите 
конгломерати, които извършват дейност в областта на банковото дело и всякякви 
други задачи, поемани от ЕНО, въпреки че членове 7 и 8 следва да останат основен 
фокус.
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Изменение 458
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите може да
представя становища и съвети на 
Органа по всеки въпрос, свързан с 
посочените в членове 7 и 8 задачи на 
Органа.

5. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите представя 
становища и съвети на Органа по всеки 
въпрос. Всеки конфликт на интереси 
на членове от Групата на 
участниците в сектора на ценните 
книжа и пазарите трябва да се 
обявява винаги, когато Групата на 
участниците представя становища и 
съвети.

Or. en

Изменение 459
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите може да 
представя становища и съвети на 
Органа по всеки въпрос, свързан с 
посочените в членове 7 и 8 задачи на 
Органа.

5. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите може да 
представя становища и съвети на 
Органа по всеки въпрос, свързан с 
посочените в членове 7 – 19 задачи на
Органа.

Or. en

Обосновка

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. New practices should include 
companies’ actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social 
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
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of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
and assessments of how companies’ actual business practices could impact on financial 
stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
following the development and efficiency of the colleges and their practices.

Изменение 460
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите може да 
представя становища и съвети на 
Органа по всеки въпрос, свързан с 
посочените в членове 7 и 8 задачи на 
Органа.

5. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите може да 
представя становища и съвети на 
Органа по всеки въпрос, свързан с 
посочените в членове 7 – 19 задачи на 
Органа.

Or. en

Обосновка

Следва да се гарантира, че с групата на участниците ще бъдат провеждани 
подходящи консултации по всички въпроси от значение за участниците. С Групата на 
участниците в сферата на банковото дело следва да се провеждат консултации по 
по-широк кръг задачи, посочени в членове 7 – 19.

Ако Органът задава дневния ред, той може да затрупа Групата на участниците с 
неприложими доклади.

Поради своя състав, групите на участниците обединяват различни интереси и 
становища. Потребителите и други ползватели следва да могат да предоставят 
своето становище, което не винаги ще съвпада със становището на мнозинството в 
Групата на участниците.
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Изменение 461
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите може да 
представя становища и съвети на 
Органа по всеки въпрос, свързан с 
посочените в членове 7 и 8 задачи на 
Органа.

5. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите може да 
представя становища и съвети на 
Органа по всеки въпрос, свързан с 
посочените в членове 7 и 8, 9 и 10
задачи на Органа.

Or. en

Изменение 462
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата на участниците в сектора 
на ценните книжа и пазарите взема 
решения какви въпроси са подходящи 
за консултации, както и разполага с 
възможността да оказва влияние 
върху дневния ред на заседанията. 
Всички представители в групата 
разполагат с възможността да дават 
принос. Окончателното решение 
относно предложените точки в 
дневния ред се взема от Групата на 
участниците в сектора на ценните 
книжа и пазарите, като всяка една 
подгрупа участници има правото да 
включи своите предложения за точки 
в дневния ред. Всяка една подгрупа 
участници разполага със свободата да 
представя своите становища и 
съвети на Органа, които не винаги ще 
съвпадат със становищата на 
мнозинството в групата на 
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участниците.

Or. en

Обосновка

Поради своя състав, Групата на участниците обединява различни интереси и 
становища. Потребителите и други ползватели следва да могат да предоставят 
своето становище, което не винаги ще съвпада със становището на мнозинството в 
Групата на участниците. Ако участниците нямат такова право, съществува риск от 
блокиране на работата на групата.

Изменение 463
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата на участниците взема 
решения какви въпроси са подходящи 
за консултации, както и разполага с 
възможността да оказва влияние 
върху дневния ред на заседанията. 
Всички представители в групата 
разполагат с възможността да дават 
принос. Окончателното решение 
относно предложените точки в 
дневния ред се взема от Групата на 
участниците, като всяка една 
подгрупа участници има правото да 
включи своите предложения за точки 
в дневния ред.

Or. en
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Обосновка

Следва да се гарантира, че с групата на участниците ще бъдат провеждани 
подходящи консултации по всички въпроси от значение за участниците. С Групата на 
участниците в сферата на банковото дело следва да се провеждат консултации по 
по-широк кръг задачи, посочени в членове 7 – 19.

Ако Органът задава дневния ред, той може да затрупа Групата на участниците с 
неприложими доклади.

Поради своя състав, групите на участниците обединяват различни интереси и 
становища. Потребителите и други ползватели следва да могат да предоставят 
своето становище, което не винаги ще съвпада със становището на мнозинството в 
Групата на участниците.

Изменение 464
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата на участниците взема 
решения какви въпроси са подходящи 
за консултации и определя дневния 
ред на заседанията.

Or. en

Изменение 465
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка една подгрупа участници 
разполага със свободата да представя 
своите становища и съвети на 
Органа, които не винаги ще съвпадат 
със становищата на мнозинството в 
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Групата на участниците.

Or. en

Обосновка

Следва да се гарантира, че с групата на участниците ще бъдат провеждани 
подходящи консултации по всички въпроси от значение за участниците. С Групата на 
участниците в сферата на банковото дело следва да се провеждат консултации по 
по-широк кръг задачи, посочени в членове 7 – 19.

Ако Органът задава дневния ред, той може да затрупа Групата на участниците с 
неприложими доклади.

Поради своя състав, групите на участниците обединяват различни интереси и 
становища. Потребителите и други ползватели следва да могат да предоставят 
своето становище, което не винаги ще съвпада със становището на мнозинството в 
Групата на участниците.

Изменение 466
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите приема свой 
процедурен правилник.

6. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите приема свой 
процедурен правилник на основата на 
съгласие на мнозинство от две трети 
от членовете.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид вероятността в рамките на Групата на участниците да 
съществуват значителни различия в мненията, от значение е да се създадат 
надеждни процедурни правилници от самото начало. Това се постига най-успешно 
чрез подкрепа за придържане към този правилник от страна на поне две трети от 
членовете. Това също предотвратява надмощието на една група участници при 
вземането на решения.
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Изменение 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите приема свой 
процедурен правилник.

6. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите приема свой 
процедурен правилник и определя своя 
председател измежду членовете си.

Or. en


