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Изменение 384
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) улесняване на обмена на 
информация между националните 
надзорни органи,

(1) улесняване на обмена на 
информация между националните 
надзорни органи, при надлежно 
зачитане на поверителността на 
информацията,

Or. de

Обосновка

Трябва да се внимава за гарантиране зачитането на поверителността във всичките 
многобройни случаи на обмен на информация. Това е от съществено значение за 
избягване на неблагоприятни реакции на пазара и защита на засегнатите фирми.

Изменение 385
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) определяне на обхвата и проверка на 
достоверността на информацията, която 
следва да бъде предоставена на 
съответните национални надзорни 
органи;

(2) определяне на обхвата и проверка на 
достоверността на информацията, която 
следва да бъде предоставена на 
съответните национални надзорни 
органи, при надлежно зачитане на 
поверителността на информацията;

Or. de

Обосновка

Трябва да се внимава за гарантиране зачитането на поверителността във всичките 
многобройни случаи на обмен на информация. Това е от съществено значение за 
избягване на неблагоприятни реакции на пазара и защита на засегнатите фирми.
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Изменение 386
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) предприемането на всички 
подходящи мерки от съответните 
национални компетентни надзорни 
органи в ситуации на финансова 
нестабилност с цел постигането на 
възможно най-бърз и автоматичен 
общ резултат;

Or. en

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

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) предприемане на всички 
подходящи мерки в ситуации на 
финансова нестабилност и криза с 
оглед улесняване на координирането 
на действия, предприети от 
съответните национални надзорни 
органи.

Or. en



AM\809582BG.doc 5/113 PE439.927v01-00

BG

Изменение 388
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б) действие в качеството на 
централен реципиент на 
регулаторното докладване за 
институциите, активни в п овече от 
една държава-членка. При получаване 
на докладите, Органът ще сподели 
информацията с компетентните 
национални органи.

Or. en

Обосновка

В редица случаи EБО ще определи технически стандарти за прилагане 
накапиталовите и другите правила (вж. сборната директива). За да се гарантира, че
всички регулатори работят със същия набор от факти и че координацията при криза 
би била по-плавна, ЕБО следва да се превърне в централен реципиент на регулаторни 
доклади, като по този начин се избегне дублиране поради докладването на равнище 
държави-членки.

Изменение 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 2

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 националните 
надзорни органи прилагат следното:

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 и на 
опасностите, възникващи от 
характеристиките и процесите на 
разпределяне на финансовите 
продукти. За тази цел той разработва и 
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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 
general heading of “adverse market developments”.

Изменение 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) общи методологии за оценка на 
въздействието на характеристиките 
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”.
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Изменение 391
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 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 банков
орган и Европейския орган за ценни 
книжа и пазари.

3. Органът успява да отрази подходящо 
междусекторното развитие, рисковете и 
слабите места посредством тясно 
сътрудничество с Европейския надзорен
орган (банкова дейност) и Европейския 
надзорен орган (ценни книжа и пазари)
и чрез Европейския надзорен орган 
(Съвместен комитет).

Or. en

Изменение 392
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 от 
национален характер и въпроси, 
отнасящи се до собствените им 
функции и до компетентността им 
съгласно правото на Съюза.

Or. en
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Изменение 393
Kay Swinburne

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

без да се накърняват правата на 
националните надзорни органи, 
Органът може да участва във всички 
международни форуми относно 
регулирането и надзора на 
институции, попадащи в обхвата на 
законодателството, посочено в член 
1, параграф 2.

Or. en

Изменение 394
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът допринася за 
представляването 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
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Изменение 395
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът оказва съдействие при 
изготвянето на решения по отношение 
на равностойността, които се отнасят до 
надзорните режими в трети държави, в 
съответствие с посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство.

Органът оказва съдействие при 
изготвянето на решения по отношение 
на равностойността, които се отнасят до 
надзорните режими в трети държави, в 
съответствие с посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство.
Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с членове 7а до 7г за 
целите на изготвянето на оценки на 
равностойността, посочени в 
настоящия член. 

Or. en

Изменение 396
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 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 397
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 от националните надзорни 
органи, 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 от националните надзорни 
органида контролира оценките и да 
предостави насоки за 
хармонизирането и да осигури еднакви 
условия 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 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Въз основа на Съвместните 
насоки, Органът може да проведе 
процедурата за промяна на оценката 
съгласно разпоредбите на Директива 
2007/44/ЕО. При получаване на 
уведомлението, Органът ще 
координира действията със 
съответните национални органи.

Or. en
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Обосновка

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).

Изменение 399
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на Органа националните 
надзорните органи и други публични 
органи на държавата-членка 
предоставят на Органа цялата 
информация, която му е необходима, за 
да изпълнява 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 400
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1

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. При изпращане на тези 
искания се използват общи формати 
на докладване, които по 
целесъобразност се попълват на 
консолидирано равнище.
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Or. en

Изменение 401
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако информацията не е налична 
или националните надзорни органи и 
другите публични органи на 
държавите-членки не са 
предоставили навременен достъп до 
нея, Органът може да отправи 
обосновано искане пряко към 
съответните финансови институции 
и други страни. Той уведомява 
съответните национални надзорни 
органи за своето искане.

заличава се

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

Or. en

Изменение 402
Carl Haglund

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако информацията не е налична 
или националните надзорни органи и 
другите публични органи на 
държавите-членки не са 
предоставили навременен достъп до 
нея, Органът може да отправи 
обосновано искане пряко към 

заличава се
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съответните финансови институции 
и други страни. Той уведомява 
съответните национални надзорни 
органи за своето искане.
По искане на Органа националните 
надзорни органи и други публични 
органи на държавата-членка 
съдействат на Органа да получи 
цялата такава информация.

Or. en

Обосновка

Настоящата разпоредба ще доведе до дублиране на задълженията на финансовите 
институции за докладване и до възможни конфликти, свързани с лоялността, за 
съответните институции. Необходимо е националните надзорни органи да се 
превърнат в звена за контакт. Многопластовото докладване не води до ползи, 
следавотелно новата надзорна структура следва да използва съществуващите 
структури за докладване.

Изменение 403
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако информацията не е налична 
или националните надзорни органи и 
другите публични органи на 
държавите-членки не са 
предоставили навременен достъп до 
нея, Органът може да отправи 
обосновано искане пряко към 
съответните финансови институции 
и други страни. Той уведомява 
съответните национални надзорни 
органи за своето искане.

заличава се

По искане на Органа националните 
надзорни органи и други публични 
органи на държавата-членка 
съдействат на Органа да получи 
цялата такава информация.
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Or. en

Обосновка

Настоящата разпоредба ще доведе до дублиране на задълженията на финансовите 
институции за докладване и до възможни конфликти, свързани с лоялността, за 
съответните институции. Необходимо е националните надзорни органи да се 
превърнат в звена за контакт. Многопластовото докладване не води до ползи, 
следавотелно новата надзорна структура следва да използва съществуващите 
структури за докладване.

Изменение 404
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако информацията не е налична или 
националните надзорни органи и 
другите публични органи на държавите-
членки не са предоставили навременен 
достъп до нея, Органът може да отправи 
обосновано искане пряко към 
съответните финансови институции и 
други страни. Той уведомява 
съответните национални надзорни 
органи за своето искане.

2. Ако информацията не е налична или 
националните надзорни органи и 
другите публични органи на държавите-
членки не са предоставили навременен 
достъп до нея, Органът може да отправи 
обосновано искане пряко към 
съответните финансови институции и 
други страни, при условие че разходите 
за предоставянето на такава 
информация на Органа са 
пропорционални на естеството на 
информацията. Той уведомява 
съответните национални надзорни 
органи за своето искане.

Or. en

Изменение 405
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако информацията не е налична или Ако информацията не е налична, 
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националните надзорни органи и 
другите публични органи на 
държавите-членки не са 
предоставили навременен достъп до 
нея, Органът може да отправи 
обосновано искане пряко към 
съответните финансови институции и 
други страни. Той уведомява 
съответните национални надзорни 
органи за своето искане.

Органът може да отправи обосновано 
искане пряко към съответните 
финансови институции и други страни.
Той уведомява съответните национални 
надзорни органи за своето искане.

Or. it

Обосновка

Съществуващите системи за докладване следва да се използват в максимална степен.
За да се избегне дублирането и излишните разходи е важно, по възможност, да се 
генерират заявления за допълнителна информация на различни равнища.

Изменение 406
Kay Swinburne

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 
той да изпълнява задачите си, при 
условие че въпросният национален 
орган прилага съответните правила 
на поверителност.

Or. en
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Изменение 407
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 408
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При изпълнение на предвидените в 
настоящия регламент задачи, Органът 
отдава изключително значение на 
предупрежденията и препоръките на 
ЕССР.

6. При изпълнение на предвидените в 
настоящия регламент задачи, Органът 
отдава значение на предупрежденията и 
препоръките на ЕССР.

Or. en
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Изменение 409
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 22 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата на участниците в
застраховането, презастраховането и 

в професионалните пенсионни 
фондове

Групи на участниците в сектора на
застраховането, презастраховането и 

професионалното пенсионно 
осигуряване

Or. en

Обосновка

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

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

Предложение за регламент
Член 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 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове.

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

Or. en

Изменение 411
Sharon Bowles

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 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове.

1. Органът създава две групи на 
участниците – една на участниците в 
сектора на застраховането, 
презастраховането участниците в и една 
на участниците в сектора на 
професионалното пенсионно 
осигуряване, наричани по-долу групи 
на участниците, с цел консултации 
със заинтересованите страни в 
области, свързани със задачите на 
Органа.

Or. en

Обосновка

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.
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Изменение 412
Corien Wortmann-Kool

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 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове.

1. С цел провеждане на консултации със 
заинтересовани страни в области, 
свързани със задачите на Органа, се 
създава Група на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни 
фондове.(не засяга българската 
езикова редакция).

Or. en

Обосновка

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

Изменение 413
José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Burkhard Balz, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, 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 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове се 
състои от 30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение 
застрахователните и 
презастрахователните дружества в 
Общността, както и професионалните 
пенсионни фондове, техните служители, 
потребителите и ползвателите на услуги 

2. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове се 
състои от 30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение 
застрахователните и 
презастрахователните дружества в 
Съюза, както и професионалните 
пенсионни фондове, техните служители, 
потребителите и ползвателите на услуги 
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в областта на застраховането, 
презастраховането и професионалното 
пенсионно осигуряване.

в областта на застраховането, 
презастраховането и професионалното 
пенсионно осигуряване.

Най-малко петима от членовете са 
изтъкнати независими 
представители на академичните 
среди.
Броят на членовете, представляващи 
участниците на пазарите, не 
надвишава 15. Най-малко 5 от тях 
трябва да бъдат представители на 
служителите.

Or. en

Изменение 414
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове
се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение застрахователните и 
презастрахователните дружества в 
Общността, както и
професионалните пенсионни фондове, 
техните служители, потребителите и 
ползвателите на услуги в областта на 
застраховането, презастраховането и 
професионалното пенсионно 
осигуряване.

2. Групата на участниците в сектора на 
застраховането и презастраховането се 
състои от 30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение 
застрахователните и 
презастрахователните дружества в 
Европейския съюз, както и 
потребителите и ползвателите на 
застрахователни и презастрахователни 
услуги. Групата на участниците в 
сектора на професионалното 
пенсионно осигуряване се състои от 
30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение 
професионалните институции за 
пенсионна осигуряване в Европейския 
съюз, техните членове и 
бенефициенти, както и 
спонсориращите предприятия.

Or. en
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Обосновка

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here  is made 
to occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.

Изменение 415
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове се 
състои от 30 членове, представляващи
в равномерно съотношение 
застрахователните и 
презастрахователните дружества в 
Общността, както и професионалните 
пенсионни фондове, техните 
служители, потребителите и 
ползвателите на услуги в областта на 
застраховането, презастраховането и 
професионалното пенсионно 
осигуряване.

2. Групите на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове се 
състоят всяка от по 30 членове. 
Групата на участниците в сектора 
на застраховането и 
презастраховането представлява в 
равномерно съотношение 
застрахователните и 
презастрахователните дружества в 
Съюза техните служители, както и 
потребителите и ползвателите на услуги 
в областта на застраховането. Групата 
на участниците в сектора на 
професионалното пенсионно 
осигуряване представлява в 
равномерно съотношение 
професионалните пенсионни фондове 
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в Европейския съюз, техните членове 
и бенефициенти, както и 
потребителите и ползвателите на 
услуги в областта професионалното 
пенсионно осигуряване.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 416
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове се 
състои от 30 членове, представляващи
в равномерно съотношение
застрахователните и 
презастрахователните дружества в 
Общността, както и 
професионалните пенсионни фондове, 
техните служители, потребителите и 
ползвателите на услуги в областта на 
застраховането, презастраховането и 
професионалното пенсионно 
осигуряване.

2. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове се 
се състои от 30 членове. Не повече от 
15 от членовете ще бъдат представители 
назастрахователните дружества, 
презастрахователните дружества, 
застрахователните посредници и 
професионалните пенсионни фондове.
Не по-малко от петима членове са 
представители на институциите от 
страната на купувачите, на 
служителите (като търговските 
сдружения) и на потребителите, и 
ползвателите на услуги в областта на 
застраховането, презастраховането и 
професионалното пенсионно 
осигуряване. Най-малко пет от 
членовете са независими 
висшестоящи представители на 
академичната общност.
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Or. en

Обосновка

Добре е да се гарантира, че представителите на промишлеността са адекватно 
представлявани, като се има предмид комплексността и специфичният промишлен 
характер на някои от съветите, които групата на участниците се очаква да 
предостави. При все това промишлеността не следва да наброява повече от 
половината от членовете, а академичните среди следва също така да присъстват, за 
да предоставят допълнителни непосредствени експертни съвети.

Изменение 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове се 
състои от 30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение 
застрахователните и 
презастрахователните дружества в 
Общността, както и професионалните 
пенсионни фондове, техните служители, 
потребителите и ползвателите на услуги 
в областта на застраховането, 
презастраховането и професионалното 
пенсионно осигуряване.

2.  Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на 
Европейския съюз, техните служители, 
както и потребителите, ползвателите на 
банкови услуги и представителите на 
МСП. Най-малко петима от 
членовете са изтъкнати независими 
представители на академичните 
среди. Броят на членовете, 
представляващи участниците на 
пазарите, не надвишава 10. Най-малко 
10 членове се избират от 
организациите на МСП.

Or. en



PE439.927v01-00 24/113 AM\809582BG.doc

BG

Изменение 418
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове се 
състои от 30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение 
застрахователните и 
презастрахователните дружества в 
Общността, както и професионалните 
пенсионни фондове, техните служители, 
потребителите и ползвателите на услуги 
в областта на застраховането, 
презастраховането и професионалното 
пенсионно осигуряванее 

2. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове се 
състои от 30 членове, представляващи 
застрахователните и 
презастрахователните дружества в 
Европейския съюз, както и 
професионалните пенсионни фондове, 
техните служители, потребителите и 
ползвателите на услуги в областта на 
застраховането, презастраховането и 
професионалното пенсионно 
осигуряване. shall adopt its rules of 
procedureГрупата на участниците в 
застраховането, презастраховането и 
в професионалните пенсионни 
фондове е съставена от поне 10 
представители на потребителите и 
ползвателите, като управителите на 
пенсионните фондовеу 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 419
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 

2. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 



AM\809582BG.doc 25/113 PE439.927v01-00

BG

професионалните пенсионни фондове се 
състои от 30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение 
застрахователните и 
презастрахователните дружества в 
Общността, както и професионалните 
пенсионни фондове, техните 
служители, потребителите и 
ползвателите на услуги в областта на 
застраховането, презастраховането и 
професионалното пенсионно 
осигуряване.

професионалните пенсионни фондове се 
състои от 30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение 
застрахователните и 
презастрахователните дружества в 
Европейския съюз, както и 
професионалните пенсионни фондове, 
търговските сдружения и социалните 
организации, както и ползвателите на 
услуги в областта на застраховането.
Никой от участниците в групата 
няма по-силна позиция от другите.
Най-малко петима от членовете са 
независими научни работници.

Or. en

Обосновка

Следва да се гарантира подходящо и справедливо функциониране на групата на 
участниците във всяко едно отношение. Формулировката "в равномерно 
съотношение" следва да бъде разяснена. Трябва да се гарантира провеждането на 
непрекъснати консултации с групата на участниците, което не би било възможно при 
провеждане на две заседания годишно.

Изменение 420
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове 
заседава поне два пъти годишно.

Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове 
заседава поне четири пъти годишно.

Or. en

Обосновка

Следва да се гарантира подходящо и справедливо функциониране на групата на 
участниците във всяко едно отношение. Формулировката "в равномерно 
съотношение" следва да бъде разяснена. Трябва да се гарантира провеждането на 
непрекъснати консултации с групата на участниците, което не би било възможно при 



PE439.927v01-00 26/113 AM\809582BG.doc

BG

провеждане на две заседания годишно.

Изменение 421
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове 
заседава поне два пъти годишно.

Групите на участниците заседават
поне два пъти годишно.

Or. en

Обосновка

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here  is made 
to occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.
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Изменение 422
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове 
заседава поне два пъти годишно.

Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове 
заседава поне четири пъти годишно.

Or. en

Изменение 423
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Членовете на Групата на 
участниците в застраховането, 
презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове
се назначават от Съвета на надзорните 
органи на Органа, след предложение от 
съответните заинтересовани страни.

3. Членовете на Групата на 
участниците в застраховането, 
презастраховането и група на 
участниците в сектора на фондовете 
за професионално пенсионно 
осигуряване се назначават от Съвета на 
надзорните органи на Органа, след 
предложение от съответните 
заинтересовани страни.

Or. en

Обосновка

За да се вземат предвид основните различия между застрахователите и фондовете за 
професионално пенсионно осигуряване, Групата на участниците в сектора на 
застраховането, презастраховането и фондовете за професионално пенсионно 
осигуряване се разделя на: (i) група на участниците в сектора на застраховането и 
презастраховането и ii) група на участниците в сектора на фондовете за 
професионално пенсионно осигуряване.
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Изменение 424
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Членовете на Групата на 
участниците в застраховането, 
презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове
се назначават от Съвета на надзорните 
органи на Органа, след предложение от 
съответните заинтересовани страни.

3. Членовете на групите на 
участниците се назначават от Съвета 
на надзорните органи на Органа, след 
предложение от съответните 
заинтересовани страни.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 425
Sharon Bowles

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 своите решения Съветът 
на надзорните органи, доколкото е 
възможно, осигурява подходящо 
географско равновесие и 
представителство на участниците от 
целия Европейски съюз.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 426
Antolín Sánchez Presedo

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, доколкото е 
възможно, осигурява подходящо 
географско равновесие и такова, 
основаващо се на половата 
принадлежност, и представителство на 
участниците от целия Европейски съюз.

Or. en

Изменение 427
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 застраховането, 
презастраховането и в професионалните 
пенсионни фондове.

Органът осигурява подходящо 
секретарско обслужване за Групата на 
участниците в застраховането, 
презастраховането и в професионалните 
пенсионни фондове и подходящо 
възстановяване на разходите за 
пътуване и дневните разходи, както и 
надбавка за участието в тези 
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дейности, за онези държави-членки, за 
които липсата на подобно 
възстановяване ще съставлява пречка 
за участието.. Европейският бюджет 
следва също така да предвиди 
адекватно финансиране за център за 
извършване на експертни оценки, в 
който професионални експерти в 
регулирането на финансовите услуги 
и надзора могат да дават технически 
съвети изключително на 
инвеститорите от страна на 
купувачите, МСП и организациите на 
потребителите, за да подчертаят 
своя принос в консултативните групи 
на участниците.

Or. en

Изменение 428
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът осигурява подходящо 
секретарско обслужване за Групата на 
участниците в застраховането, 
презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове.

Органът осигурява подходящо 
секретарско обслужване за Групата на 
участниците в сектора на 
застраховането и Групата на 
участниците в сектора на фондовете 
за професионално пенсионно 
осигуряване.

Or. en

Обосновка

За да се вземат предвид основните различия между застрахователите и фондовете за 
професионално пенсионно осигуряване, Групата на участниците в сектора на 
застраховането, презастраховането и фондовете за професионално пенсионно 
осигуряване се разделя на: (i) група на участниците в сектора на застраховането и 
презастраховането и ii) група на участниците в сектора на фондовете за 
професионално пенсионно осигуряване.
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Изменение 429
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът осигурява подходящо 
секретарско обслужване за Групата на 
участниците в застраховането, 
презастраховането и в професионалните 
пенсионни фондове.

Органът осигурява подходящо 
секретарско обслужване за Групата на 
участниците в застраховането, 
презастраховането и в професионалните 
пенсионни фондове. Определя се 
подходяща финансова компенсация за 
членовете на групата на 
участниците, които представляват 
организации с нестопанска цел.

Or. en

Изменение 430
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът осигурява подходящо 
секретарско обслужване за Групата на
участниците в застраховането, 
презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове.

Органът осигурява необходимото 
секретарско обслужване за групите на
участниците.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 431
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. На членовете на Групата на 
участниците в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
фондовете за професионално 
пенсионно осигуряване, които 
представляват организации с 
нестопанска цел, се предоставя 
бюджет. Този бюджет се съгласува 
от Съвета на надзорните органи и 
той е достатъчен, за да покрие 
разноските, свързани с 
организирането и присъствието на 
подготвителни заседания и с 
възлагането на извършване на 
изследвания и изготвяне на 
становища на външни лица.

Or. en

Обосновка

Следва да се гарантира, че групата на участниците ще функционира така, че всички 
участници в групата на практика 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.
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Изменение 432
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Определя се подходяща финансова 
компенсация за членовете на групата 
на участниците, които 
представляват организации с 
нестопанска цел.

Or. en

Обосновка

Следва да се гарантира подходящо и справедливо функциониране на групата на 
участниците във всяко едно отношение. Следва да се гарантира, че групата на 
участниците ще функционира така, че всички участници в групата на практика 
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 433
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мандатът на членовете на Групата на 
участниците в застраховането,
презастраховането и в професионалните 
пенсионни фондове е две години и 
половина, след което се провежда нова 
процедура за подбор.

4. Мандатът на членовете на Групата на 
участниците в застраховането и
презастраховането и на членовете на 
Групата на участниците в 
професионалните пенсионни фондове е 
две години и половина, след което се 
провежда нова процедура за подбор.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 434
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мандатът на членовете на Групата 
на участниците в застраховането, 
презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове
е две години и половина, след което се 
провежда нова процедура за подбор.

4. Мандатът на членовете на групите на 
участниците е две години и половина, 
след което се провежда нова процедура 
за подбор.

Or. en

Обосновка

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



AM\809582BG.doc 35/113 PE439.927v01-00

BG

Изменение 435
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 застраховането, 
презастраховането и в професионалните 
пенсионни фондове е две години и 
половина, след което се провежда нова 
процедура за подбор.

4. Мандатът на членовете на Групата на 
участниците в застраховането, 
презастраховането и в професионалните 
пенсионни фондове е пет години, след 
което се провежда нова процедура за 
подбор.

Or. en

Изменение 436
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 437
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 
информация.
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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 438
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове 
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 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове 
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 (ценни книжа и 
пазари), 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 застраховането или 
професионалното пенсионно осигуряване.
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Изменение 439
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове 
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 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове 
представя становища и съвети на 
Органа по всякакви въпроси. При 
представяне на становища и съвети 
от Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и 
професионалните пенсионни фондове 
трябва да се оповести, ако е налице 
конфликт на интереси, засягащ 
членове на Групата на участниците.

Or. en

Изменение 440
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.  Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове 
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 
застраховането и презастраховането и 
Групата на участниците в 
професионалните пенсионни фондове 
могат да представят становища и 
съвети на Органа по всеки въпрос, 
свързан с посочените в членове 7 и 8 
задачи на Органа.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 441
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и 
в професионалните пенсионни 
фондове може да представя становища
и съвети на Органа по всеки въпрос, 
свързан с посочените в членове 7 и 8 
задачи на Органа.

5. Групите на участниците могат да 
представят становища и съвети на 
Органа по всеки въпрос, свързан със 
задачите на Органа.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 442
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.  Групата на участниците в 5.  Групата на участниците в 
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застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове 
може да представя становища и съвети 
на Органа по всеки въпрос, свързан с 
посочените в членове 7 и 8 задачи на 
Органа.

застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове 
представя становища и съвети на 
Органа по всеки въпрос, свързан със 
задачите на Органа, и по-специално 
със задачите, посочени в членове 7 и 8.

Or. en

Изменение 443
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове 
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 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове 
може да представя становища и съвети 
на Органа по всеки въпрос, свързан с 
посочените в членове 7, 8, 9 и 10 задачи 
на Органа.

Or. en

Изменение 444
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове 
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 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове 
може да представя становища и съвети 
на Органа по всеки въпрос, свързан с 
посочените в членове 7—19 задачи на 
Органа.

Or. en
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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 
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 445
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и 
професионалните пенсионни фондове 
взема решения по въпросите, свързани 
с консултациите, както и разполага с 
възможността да оказва влияние 
върху дневния ред на заседанията.
Всички представители в групата 
разполагат с възможността да 
оказват принос. Окончателното 
решение относно предложените 
точки в дневния ред се взема от 
Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и 
професионалните пенсионни фондове, 
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 участниците.

Or. en
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Обосновка

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. Ако участниците нямат такова право, съществува риск от 
парализиране на работата на групата.

Изменение 446
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Групата на участниците взема
решения по въпросите, свързани с 
консултациите, както и относно 
дневния ред на заседанията.

Or. en

Изменение 447
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове 
приема свой процедурен правилник.

6. Групата на участниците в 
застраховането и презастраховането и 
Групата на участниците в 
професионалните пенсионни фондове 
приемат свои процедурни правилници.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 448
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и 
в професионалните пенсионни 
фондове приема свой процедурен 
правилник.

6. Групите на участниците приемат 
свои процедурни правилници.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 449
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове 
приема свой процедурен правилник.

6. Групата на участниците в 
застраховането, презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове 
приема свой процедурен правилник въз 
основа на постигнатото съгласие на 
мнозинството от две трети от 
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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 правилници от самото начало. Това се постига най-успешно чрез изискване 
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.

Изменение 450
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Органът оповестява публично 
становищата и съветите на Групата на 
участниците в застраховането,
презастраховането и в професионалните 
пенсионни фондове, както и резултатите 
от консултациите.

7. Органът оповестява публично 
становищата и съветите на Групата на 
участниците в застраховането и
презастраховането и на Групата на 
участниците в професионалните 
пенсионни фондове, както и резултатите 
от консултациите с тях.

Or. en

Обосновка

За да се вземат предвид основните различия между застрахователите и фондовете за 
професионално пенсионно осигуряване, Групата на участниците в сектора на 
застраховането, презастраховането и фондовете за професионално пенсионно 
осигуряване се разделя на: i) група на участниците в сектора на застраховането и 
презастраховането и ii) група на участниците в сектора на фондовете за 
професионално пенсионно осигуряване.
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Изменение 451
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Органът оповестява публично 
становищата и съветите на Групата на 
участниците в застраховането, 
презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове, 
както и резултатите от консултациите.

7. Органът оповестява публично 
становищата и съветите на групите на 
участниците, както и резултатите от 
консултациите с тях.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 452
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът гарантира, че никое от 
решенията, приети по силата на членове 
10 или 11, не засяга по никакъв начин 
фискалните отговорности на държавите-
членки.

1. Органът гарантира, че секторът на 
застраховането и професионалните 
пенсионни фондове поема своите 
разходи от гледна точка на 
наблюдаваните цикли и че никое от 
решенията, приети по силата на членове 
10 или 11, не засяга по какъвто и да е 
пряк начин фискалните отговорности на 
държавите-членки.
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Or. en

Изменение 453
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът гарантира, че никое от 
решенията, приети по силата на членове 
10 или 11, не засяга по никакъв начин 
фискалните отговорности на държавите-
членки.

1. Органът гарантира, че никое от 
решенията, приети по силата на членове 
10 или 11, не засяга по никакъв начин 
фискалните отговорности на държавите-
членки. В съответното решение на 
Органа се посочва, че не се засягат 
фискалните отговорности. 

Or. en

Обосновка

Фискалната отговорност на държавата не може при никакви обстоятелства да 
бъде засегната от дейността на Европейския орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване (ЕОЗППО). Целта на предложеното допълнение е да се укрепи 
този принцип. Чрез добавянето на такава клауза в решението на ЕОЗППО, Органът 
всеки път разглежда и анализира дали неговото решение не представлява намеса по 
отношение на фискалната отговорност на държавите-членки.

Изменение 454
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът гарантира, че никое от 
решенията, приети по силата на членове 
10 или 11, не засяга по никакъв начин
фискалните отговорности на държавите-
членки.

1. Органът гарантира, че никое от 
решенията, приети по силата на членове 
10 или 11, не засяга пряко и по сериозен 
начин фискалните отговорности на 
държавите-членки.

Or. en
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Изменение 455
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът гарантира, че никое от 
решенията, приети по силата на членове
10 или 11, не засяга по никакъв начин 
фискалните отговорности на държавите-
членки.

1. Органът гарантира, че никое от 
решенията, приети по силата на член 10, 
не засяга по никакъв начин фискалните 
отговорности на държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Ако член 23 бъде съобразен с чувствителността на някои държави-членки, той следва 
да се прилага единствено към решения, вземани в извънредни ситуации, т.е. член 10, в 
които случаи държавите-членки е вероятно да предприемат действия, евентуално 
чрез публични финансови средства. Член 11 не следва да се включва, тъй като 
посредничество би се извършвало единствено при нормални обстоятелства, при 
обичайния надзор.

Изменение 456
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът гарантира, че никое от 
решенията, приети по силата на членове 
10 или 11, не засяга по никакъв начин
фискалните отговорности на държавите-
членки.

1. Органът гарантира, че никое от 
решенията, приети по силата на членове 
10 или 11, не засяга пряко фискалните 
отговорности на държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Органът следва да разполага с правомощия със задължителна сила при „разногласия 
между националните надзорни органи“ и „решения при извънредни ситуации“. 
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Предпазните клаузи за държавите-членки по отношение на решенията на Органа 
следва да се ограничават и като цяло следва да се придържат към правилото 
„изпълнение или обяснение“. Предпазните клаузи не следва да се превръщат в 
потенциални вратички за заобикаляне на разпоредбите.

Изменение 457
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако държава-членка смята, че 
решение, прието съгласно член 11, 
засяга нейните фискални задължения, 
в рамките на месец, след като 
Органът е нотифицирал националния 
надзорен орган за решението, тя 
може да уведоми Органа и 
Комисията, че националният 
надзорен орган няма да изпълни 
решението.

заличава се

В тази нотификация държавата-
членка обосновава причините за това 
и ясно показва начина, по който 
решението засяга фискалните Й 
отговорности.
В този случай действието на 
решението на Органа се 
преустановява.
В срок от един месец от 
нотификацията от страна на 
държавата-членка, Органът 
информира държавата-членка, дали 
поддържа решението си или го изменя 
или отменя.
Ако Органът поддържа решението си, 
в рамките на два месеца Съветът 
решава с квалифицирано мнозинство, 
както е определено в член 205 от 
Договора, дали решението на Органа 
да остане в сила или да бъде 
отменено.
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Ако Съветът реши да подкрепи 
решението на Органа или ако не е взел 
решение в рамките на два месеца, 
преустановяването на изпълнението 
на това решение ще бъде незабавно 
прекратено.

Or. en

Обосновка

Ако член 23 бъде съобразен с чувствителността на някои държави-членки, той следва 
да се прилага единствено към решения, вземани в извънредни ситуации, т.е. член 10, в 
които случаи държавите-членки е вероятно да предприемат действия, евентуално 
чрез публични финансови средства. Член 11 не следва да се включва, тъй като 
посредничество би се извършвало единствено при нормални обстоятелства, при 
обичайния надзор.

Изменение 458
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако държава-членка смята, че
решение, прието съгласно член 11, 
засяга нейните фискални задължения, в 
рамките на месец, след като Органът е 
нотифицирал националния надзорен 
орган за решението, тя може да 
уведоми Органа и Комисията, че 
националният надзорен орган няма да 
изпълни решението.

2. Ако държава-членка не приема
решение, прието съгласно член 11, 
параграф 3, тъй като то засяга 
нейните фискални задължения, в срок 
от двадесет работни дни, след като 
Органът е нотифицирал националния 
надзорен орган за решението, тя 
уведомява Органа и Комисията, както 
и Европейския парламент, че 
националният надзорен орган няма да 
изпълни решението.

Or. en
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Изменение 459
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако държава-членка смята, че 
решение, прието съгласно член 11, 
засяга нейните фискални задължения, в 
рамките на месец, след като Органът е 
нотифицирал националния надзорен 
орган за решението, тя може да уведоми 
Органа и Комисията, че националният 
надзорен орган няма да изпълни 
решението.

2. Ако държава-членка смята, че 
решение, прието съгласно член 11, 
засяга нейните фискални задължения, в 
срок от двадесет работни дни, след 
като Органът е нотифицирал 
националния надзорен орган за 
решението, тя може да уведоми Органа 
и Комисията, че националният надзорен 
орган няма да изпълни решението.

Or. en

Изменение 460
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тази нотификация държавата-членка 
обосновава причините за това и ясно 
показва начина, по който решението 
засяга фискалните й отговорности.

В тази нотификация държавата-членка 
обосновава причините за това и 
представя оценка на въздействието 
относно степента, в която решението 
засяга фискалните й отговорности.

Or. en
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Изменение 461
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тази нотификация държавата-членка 
обосновава причините за това и ясно 
показва начина, по който решението 
засяга фискалните й отговорности.

В тази нотификация държавата-членка 
обосновава причините за това и 
представя оценка на въздействието 
относно степента, в която решението 
засяга фискалните й отговорности.

Or. en

Обосновка

Органът следва да разполага с правомощия със задължителна сила при „разногласия 
между националните надзорни органи“ и „решения при извънредни ситуации“. 
Предпазните клаузи за държавите-членки по отношение на решенията на Органа 
следва да се ограничават и като цяло следва да се придържат към правилото 
„изпълнение или обяснение“. Предпазните клаузи не следва да се превръщат в 
потенциални вратички за заобикаляне на разпоредбите.

Изменение 462
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Органът поддържа решението си, в 
рамките на два месеца Съветът 
решава с квалифицирано мнозинство, 
както е определено в член 205 от 
Договора, дали решението на Органа да 
остане в сила или да бъде отменено.

Ако Органът поддържа решението си, 
Съветът взема решение, дали 
решението на Органа да остане в сила 
или да бъде отменено, въз основа на 
квалифицираното мнозинство на 
своите членове, като не взема предвид 
гласа на члена на Съвета, 
представляващ съответната 
държава-членка, не по-късно от два 
месеца, след като Органът е 
нотифицирал държавата-членка, 
както се посочва в четвърта алинея.
Квалифицираното мнозинство се 
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определя като равно на най-малко 55 
% от членовете на Съвета, като се 
изключва съответната държава-
членка, като най-малко 14 от тях 
представляват държави-членки, 
които обхващат най-малко 65 % от 
населението на Съюза, с изключение 
на населението на съответната 
държава-членка.

Or. en

Изменение 463
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Органът поддържа решението си, в 
рамките на два месеца Съветът 
решава с квалифицирано мнозинство, 
както е определено в член 205 от 
Договора, дали решението на Органа да 
остане в сила или да бъде отменено.

Ако Органът поддържа решението си, 
Съветът взема решение с мнозинство 
от подадените гласове на едно от 
своите заседания най-късно два 
месеца след като Органът е уведомил 
държавата-членка, както се посочва в 
предната алинея, относно това, дали 
решението на Органа да остане в сила 
или да бъде отменено.

Or. en

Изменение 464
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Органът поддържа решението си, в 
рамките на два месеца Съветът решава с 
квалифицирано мнозинство, както е 
определено в член 205 от Договора, 

Ако Органът поддържа решението си, в 
рамките на два месеца Съветът решава с 
квалифицирано мнозинство, както е 
определено в член 205 от Договора, 
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дали решението на Органа да остане в 
сила или да бъде отменено.

дали решението на Органа да остане в 
сила.

Or. en

Изменение 465
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Органът поддържа решението си, в 
рамките на два месеца Съветът решава с 
квалифицирано мнозинство, както е 
определено в член 205 от Договора, 
дали решението на Органа да остане в 
сила или да бъде отменено.

Ако Органът поддържа решението си, в 
рамките на два месеца Съветът решава с 
квалифицирано мнозинство, както е 
определено в член 205 от Договора, 
дали решението на Органа да остане в 
сила.

Or. en

Обосновка

Главната цел на това изменение е да премахне несигурността във всички случаи, в 
които Съветът не взема решение в рамките на предвидения срок от два месеца.
Бездействието по отношение на такъв важен въпрос като фискалната отговорност 
на дадена държава-членка не може да води до негативни последици за държавата-
членка. По тази причина се предлага оспорваното решение на Органа да се разглежда 
като прекратено след изтичането на срока от два месеца, през който Съветът е 
трябвало да представи своето решение.

Изменение 466
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Съветът реши да подкрепи 
решението на Органа или ако не е взел 
решение в рамките на два месеца, 
преустановяването на изпълнението на 
това решение ще бъде незабавно 

Ако Съветът реши да подкрепи 
решението на Органа, 
преустановяването на изпълнението на 
това решение ще бъде незабавно 
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прекратено. прекратено.

Or. en

Обосновка

Главната цел на това изменение е да премахне несигурността във всички случаи, в 
които Съветът не взема решение в рамките на предвидения срок от два месеца.
Бездействието по отношение на такъв важен въпрос като фискалната отговорност 
на дадена държава-членка не може да води до негативни последици за държавата-
членка. По тази причина се предлага оспорваното решение на Органа да се разглежда 
като прекратено след изтичането на срока от два месеца, през който Съветът е 
трябвало да представи своето решение.

Изменение 467
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Съветът реши да подкрепи
решението на Органа или ако не е взел 
решение в рамките на два месеца, 
преустановяването на изпълнението на 
това решение ще бъде незабавно 
прекратено.

Ако Съветът реши да отмени
решението на Органа или ако не е взел 
решение в рамките на два месеца, 
преустановяването на изпълнението на 
това решение ще бъде незабавно 
отменено.

Or. en

Изменение 468
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Съветът не вземе решение в срок 
от два месеца, решението се отменя.

Or. en
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Обосновка

Главната цел на това изменение е да премахне несигурността във всички случаи, в 
които Съветът не взема решение в рамките на предвидения срок от два месеца.
Бездействието по отношение на такъв важен въпрос като фискалната отговорност 
на дадена държава-членка не може да води до негативни последици за държавата-
членка. По тази причина се предлага оспорваното решение на Органа да се разглежда 
като прекратено след изтичането на срока от два месеца, през който Съветът е 
трябвало да представи своето решение.

Изменение 469
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тази нотификация държавата-членка 
обосновава причините за това и ясно 
показва начина, по който решението 
засяга фискалните й отговорности.

В тази нотификация държавата-членка 
обосновава причините за това и ясно 
показва начина, по който решението 
засяга фискалните й отговорности. В 
такъв случай изпълнението на 
решението на Органа се 
преустановява.

Or. en

Изменение 470
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съветът, решава с квалифицирано 
мнозинство, както е определено в 
член 205 от Договора, в рамките на 
десет работни дни, дали решението 
на Органа да остане в сила или да бъде 
отменено.

Органът отменя своето решение или 
надлежно пояснява причините, 
поради които го поддържа.

Or. en
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Обосновка

Екстравагантният характер на тази клауза изисква да се ограничи нейното действие 
до механизма „изпълнение или обяснение“, по-специално по отношение на 
независимостта на европейските надзорни органи.

Изменение 471
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съветът, решава с квалифицирано 
мнозинство, както е определено в член 
205 от Договора, в рамките на десет 
работни дни, дали решението на Органа 
да остане в сила или да бъде отменено.

Съветът решава с квалифицирано 
мнозинство, както е определено в член 
16 от Договора за Европейския съюз, в 
рамките на десет работни дни, дали 
решението на Органа да остане в сила.

Or. en

Изменение 472
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съветът, решава с квалифицирано 
мнозинство, както е определено в член 
205 от Договора, в рамките на десет 
работни дни, дали решението на Органа 
да остане в сила или да бъде отменено.

Съветът решава с квалифицирано 
мнозинство, както е определено в 
параграф 2, алинея 5,, в рамките на 
десет работни дни, дали решението на 
Органа да остане в сила или да бъде 
отменено.

Or. en
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Изменение 473
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съветът, решава с квалифицирано 
мнозинство, както е определено в член 
205 от Договора, в рамките на десет 
работни дни, дали решението на Органа 
да остане в сила или да бъде отменено.

Съветът решава с квалифицирано 
мнозинство, както е определено в член 
16 от Договора за Европейския съюз , в 
рамките на десет работни дни, дали 
решението на Органа да бъде отменено.

Or. en

Обосновка

Естеството на решенията, вземани съгласно член 10, параграф 2, е много особено, 
тъй като те ще бъдат вземани в „кризисни ситуации“. По тази причина, като се 
вземат предвид обстоятелствата и професионалния характер на решенията на 
Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, е 
оправдано да се въведе по-строго правило за отменянето на тези решения. Следва 
също да не се забравя, че вземането на такива решения ще бъде възможно единствено 
след като е установено „наличието на извънредна ситуация“.

Изменение 474
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Съветът не вземе решение в 
рамките на десет работни дни, се счита, 
че решението на Органа остава в сила.

Ако Съветът не вземе решение в 
рамките на десет работни дни, се счита, 
че решението на Органа се отменя.

Or. en
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Изменение 475
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Решенията, които Органът взема 
съгласно членове 9, 10 и 11, се 
оповестяват публично и в тях се посочва 
съответният национален надзорен орган
или финансова институция, излага се
основното съдържание на решението, 
като се има предвид законния интерес 
на финансовите институции за защита 
на техните търговски тайни.

5. Решенията, които Органът взема 
съгласно членове 9, 10 и 11, се 
оповестяват публично и в тях се посочва 
съответният национален надзорен орган 
или финансова институция и се излага 
основното съдържание на решението, 
освен ако оповестяването би било в 
противоречие със зачитането на
законния интерес на финансовите 
институции за защита на техните 
търговски тайни или би могло сериозно 
да застраши стабилността на 
цялата финансова система на 
Общността или на част от нея.

Or. en

Изменение 476
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Председател, без право на глас; а) председател, с право на глас;

Or. en



PE439.927v01-00 58/113 AM\809582BG.doc

BG

Изменение 477
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) заместник-председател, с право на 
глас, ако замества председателя;

Or. en

Изменение 478
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) двама представители на Групата 
на участниците в банковия сектор, 
единият от които представлява 
МСП, без право на глас.

Or. en

Изменение 479
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на член 11 Съветът на 
надзорните органи свиква група за 
улесняване на разрешаването на 
разногласия, в състава на която влизат 
Председателят и двама от членовете 
на съвета, които не са 
представители на националните 
надзорни органи, участващи в 

2. За целите на член 11 Съветът на 
надзорните органи свиква независима 
група за улесняване на 
безпристрастното разрешаване на 
разногласия, в състава на която влизат 
Председателят и четирима членове на 
Съвета на надзорните органи.
Председателят избира членовете на 
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разногласията. групата измежду членовете на 
Съвета на надзорните органи. Никой 
от членовете на групата от Съвета 
на надзорните органи не се избира от 
национален надзорен орган, който е 
страна по разногласието, нито има 
някакъв интерес във връзка с 
конфликта.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се разшири съставът на групата, за да има по-голямо разнообразие 
на становищата при вземането на решения.

Изменение 480
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на член 11 Съветът на 
надзорните органи свиква група за 
улесняване на разрешаването на 
разногласия, в състава на която влизат 
Председателят и двама от членовете 
на съвета, които не са 
представители на националните 
надзорни органи, участващи в 
разногласията.

2. За целите на член 11 Съветът на 
надзорните органи свиква група за 
улесняване на разрешаването на 
разногласия, в състава на която влизат 
председателят, двама членове на 
Съвета на надзорните органи и двама 
души, избрани от списък с експерти, 
за който отговаря председателят.
Никой от членовете на групата от 
Съвета на надзорните органи не се 
избира от национален надзорен орган, 
който е страна по разногласието, 
нито има някакъв интерес във връзка 
с конфликта. Групата взема решение 
с обикновено мнозинство.

Or. en
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Изменение 481
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на член 11 Съветът на 
надзорните органи свиква група за 
улесняване на разрешаването на 
разногласия, в състава на която влизат 
Председателят и двама от членовете на 
съвета, които не са представители на 
националните надзорни органи, 
участващи в разногласията.

2. For the purposes of Article 11, the Board 
of Supervisors shall convoke an 
independent panel to facilitate an 
impartial settlement of the disagreement, 
consisting of the Chairperson and two of its 
members, who are not representatives of 
the national supervisory authorities which 
are parties to the disagreement and who 
shall not have any interest in the conflict.

Or. en

Изменение 482
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на член 11 Съветът на 
надзорните органи свиква група за 
улесняване на разрешаването на 
разногласия, в състава на която влизат 
Председателят и двама от членовете на 
съвета, които не са представители на 
националните надзорни органи, 
участващи в разногласията.

2. For the purposes of Article 11, the 
Chairperson shall convoke a panel to 
facilitate the settlement of the 
disagreement, consisting of the 
Chairperson and two of its members, who 
are not representatives of the national 
supervisory authorities which are parties to 
the disagreement.

Or. en



AM\809582BG.doc 61/113 PE439.927v01-00

BG

Изменение 483
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. The composition of the panel shall be 
balanced and reflect the European Union 
as a whole. Мандатите се застъпват и 
се прилага подходящо правило за 
ротация.

Or. en

Изменение 484
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Съветът на надзорните органи 
създава експертна група, включваща 
определен брой независими членове на 
високо равнище, ангажирани с целите 
на Европейския съюз.
Експертната група има следните 
задачи:
а) да изразява становища относно 
работната програма на Органа;
б) да подпомага Органа при 
определянето на приоритети;
в) да предупреждава Органа относно 
регулаторните несъответствия на 
вътрешния пазар и да предлага 
области за допълнителна работа; и
г) да информира Органа относно 
значимите промени на финансовия
пазар.
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Органът осигурява необходимото 
секретарско обслужване за 
експертната група.

Or. en

Изменение 485
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 26  – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Мандатът на членовете на 
експертната група е две години и 
половина, след които се провежда 
нова процедура за подбор.
Членовете могат да участват в два 
последователни мандата.

Or. en

Изменение 486
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Експертната група приема свой 
вътрешен правилник.

Or. en
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Изменение 487
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. The members of the Board of 
Supervisors and their staff should not  
have worked or provided services to 
financial institutions during the 3 
previous years nor should they do it in the 
3 years after having left their 
responsibilities in the Authority.

Or. en

Изменение 488
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът на надзорните органи 
назначава Председателя.

3. The Board of Supervisors shall appoint 
the Chairperson and the vice-Chair. 

Or. en

Изменение 489
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. The Board of Supervisors shall, on the 
basis of a proposal by the Management 
Board, adopt the annual report on the 
activities of the Authority on the basis of 
the draft annual report referred to in 
Article 38(7) and shall transmit that 
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report to the European Parliament, the 
Council, the Commission, the Court of 
Auditors, the European Economic and 
Social Committee by 15 June. Докладът 
се оповестява публично.

Or. en

Изменение 490
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съветът на надзорните органи действа с 
квалифицирано мнозинство на своите 
членове, както е определено в член 205 
от Договора, във връзка с дейностите, 
посочени в членове 7 и 8, и с всички 
мерки и решения, приемани по силата 
на глава VІ.

The Board of Supervisors shall act on the 
basis of simple majority of its members. 

Всички други решения на Съвета на 
надзорните органи се вземат с 
обикновено мнозинство на неговите 
членове.

Or. en

Обосновка

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EIOPA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EIOPA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EIOPA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 
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Изменение 491
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на надзорните органи 
действа с квалифицирано мнозинство на 
своите членове, както е определено в 
член 205 от Договора, във връзка с 
дейностите, посочени в членове 7 и 8, и 
с всички мерки и решения, приемани по 
силата на глава VІ.

1. The Board of Supervisors shall act on 
the basis of qualified majority of its 
members, as defined in Article 16 of the
Treaty on European Union and in Article 
3 of the Protocol (No 36) on transitional 
provisions annexed to the Treaty on 
European Union and to the Treaty on the 
Functioning of the European Union.

Всички други решения на Съвета на 
надзорните органи се вземат с 
обикновено мнозинство на неговите 
членове.

Or. en

Обосновка

The qualified majority voting is suitable for all the decisions adopted by the EIOPA (thus not 
only for technical standards, guidelines and recommendations as proposed by the 
Commission). Indeed the introduction of a qualified majority voting constitutes the best 
balance reflecting the economic leverage of each national supervisor.

Изменение 492
Carl Haglund

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на надзорните органи 
действа с квалифицирано мнозинство на 
своите членове, както е определено в 
член 205 от Договора, във връзка с 
дейностите, посочени в членове 7 и 8, и 
с всички мерки и решения, приемани по 
силата на глава VІ.

1. Съветът на надзорните органи взема 
решения с обикновено мнозинство от 
членовете си в съответствие с принципа, 
че всеки член има право на един глас.
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Всички други решения на Съвета на 
надзорните органи се вземат с 
обикновено мнозинство на неговите 
членове.

Or. en

Обосновка

The Board of Supervisors consists of esteemed experts in their fields and the decision-making 
should thus always be made on the basis of the principle where the voice of each member is of 
the same value. Requiring qualified majority is not necessary in order for the EBA to fulfil its 
objectives, simple majority on equal terms ensures the equal treatment of all of the experts 
opinions.

Изменение 493
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. The Board of Supervisors shall act on 
the basis of qualified majority of its 
members, as defined in Article 205 of the 
Treaty, for acts specified in Articles 7, 8 
and all measures and decisions adopted 
under Chapter VI

1. The Board of Supervisors shall take its 
decisions by a simple majority of its 
members in accordance with the principle 
of one vote per member.

All other decisions of the Board of 
Supervisors shall be taken by simple 
majority of members

Or. de

Обосновка

The new supervisory structure should not have the effect of curtailing smaller countries' role 
in decision-making in order to boost that of larger countries. The Board of Supervisors 
should take decisions by a simple majority on the basis of one vote per member.
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Изменение 494
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на надзорните органи 
действа с квалифицирано мнозинство на 
своите членове, както е определено в 
член 205 от Договора, във връзка с 
дейностите, посочени в членове 7 и 8, и 
с всички мерки и решения, приемани по 
силата на глава VІ.

1. Съветът на надзорните органи взема 
решения с обикновено мнозинство от 
членовете си в съответствие с принципа, 
че всеки член има право на един глас.

Всички други решения на Съвета на 
надзорните органи се вземат с 
обикновено мнозинство на неговите 
членове.

Or. en

Изменение 495
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на надзорните органи 
действа с квалифицирано мнозинство 
на своите членове, както е определено 
в член 205 от Договора, във връзка с 
дейностите, посочени в членове 7 и 8, 
и с всички мерки и решения, приемани 
по силата на глава VІ.

1. Съветът на надзорните органи взема 
решения с обикновено мнозинство от 
членовете си в съответствие с принципа, 
че всеки член има право на един глас.

Всички други решения на Съвета на 
надзорните органи се вземат с 
обикновено мнозинство на неговите 
членове.

Or. en
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Обосновка

The Board of Supervisors consists of esteemed experts in their fields and the decision-making 
should thus always be made on the basis of the principle where the voice of each member is of 
the same value. Requiring qualified majority is not necessary in order for the EBA to fulfil its 
objectives, simple majority on equal terms ensures the equal treatment of all of the experts 
opinions.

Изменение 496
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на надзорните органи 
действа с квалифицирано мнозинство на 
своите членове, както е определено в 
член 205 от Договора, във връзка с 
дейностите, посочени в членове 7 и 8, и 
с всички мерки и решения, приемани по 
силата на глава VІ.

1. The Board of Supervisors shall act on 
the basis of qualified majority of its 
members, as defined in Article 16(4) of the
Treaty on European Union  and in Article 
3 of the Protocol (No 36) on transitional 
provisions annexed to the Treaty on 
European Union and to the Treaty on the 
Functioning of the European Union, for 
acts specified in Articles 7 to 11 and all 
measures and decisions adopted under 
Chapter VI.

Or. en

Обосновка

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:-
For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting. - For Article 9, the Authority assumes the power to declare an 
infringement of EU law, which is in general assigned to the European Commission in a more 
cumbersome procedure. Given these additional powers, it should be necessary that a 
qualified majority of the Board of Supervisors agrees to such a declaration. - For Article 10, 
the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities necessitates the 
need for decision-making by national supervisory authorities proportionally to their relative 
weight the Member States they represent within the EU. - For Article 11(3), the binding 
nature of the decision on a previously unsettled disagreement again takes the character of 
infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed in a procedure that requires 
qualified majority voting.
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Изменение 497
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на надзорните органи 
действа с квалифицирано мнозинство на 
своите членове, както е определено в 
член 205 от Договора, във връзка с 
дейностите, посочени в членове 7 и 8, и 
с всички мерки и решения, приемани по 
силата на глава VІ.

1. Съветът на надзорните органи взема 
решения с обикновено мнозинство от 
членовете си в съответствие с принципа, 
че всеки член има право на един глас.

Or. en

Обосновка

This amendment simply inverses the order of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence 
by stating first the general rule and then only the exceptions. It includes the rapporteur’s 
suggestion to update the text by adapting it to the reference in the Lisbon Treaty.

Изменение 498
Diogo Feio

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на надзорните органи 
действа с квалифицирано мнозинство на 
своите членове, както е определено в 
член 205 от Договора, във връзка с 
дейностите, посочени в членове 7 и 8, и 
с всички мерки и решения, приемани по 
силата на глава VІ.

Всички други решения на Съвета на 
надзорните органи се вземат с 
обикновено мнозинство на неговите 
членове.

1. The Board of Supervisors shall act on 
the basis of qualified majority of its 
members, as defined in Article 16 of the 
Treaty on European Union, for acts 
specified in Articles 7, 8 and all measures 
and decisions adopted under Chapter VI.
For all other decisions, the Board of 
Supervisors shall decide by simple 
majority and each member shall have one 
vote.
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Or. en

Изменение 499
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на надзорните органи 
действа с квалифицирано мнозинство на 
своите членове, както е определено в 
член 205 от Договора, във връзка с 
дейностите, посочени в членове 7 и 8, и 
с всички мерки и решения, приемани по 
силата на глава VІ.

1. The Board of Supervisors shall act on 
the basis of qualified majority of its 
members, as defined in Article 16 of the 
Treaty on European Union and in Article 
3 of the Protocol (No 36) on transitional 
provisions annexed to the Treaty on 
European Union and to the Treaty on the 
Functioning of the European Union,  for 
acts specified in Articles 7, 8 and all 
measures and decisions adopted under 
Chapter VI.

Or. en

Обосновка

Adaptation to the Treaty of Lisbon.

Изменение 500
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички други решения на Съвета на 
надзорните органи се вземат с 
обикновено мнозинство на неговите 
членове.

The Board of Supervisors shall act on the 
basis of qualified majority of its members, 
as defined in Article 16 of the Treaty on 
the European Union, for acts specified in 
Articles 7, 8 and all measures and 
decisions adopted under Chapter VI.

Or. en
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Обосновка

This amendment simply inverses the order of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence 
by stating first the general rule and then only the exceptions. It includes the rapporteur’s 
suggestion to update the text by adapting it to the reference in the Lisbon Treaty.

Изменение 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои от 
Председателя, представител на 
Комисията и четирима членове, избрани 
от Съвета на надзорните органи сред 
неговите членове.

1. The Management Board shall be 
composed of the Chairperson and six
members elected by the Board of 
Supervisors from among its members. 

Or. en

Обосновка

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the activity of this Authority shall be limited. The proposed 
amendment aims to remove the representative of the Commission from the EIOPA’s 
Management Board. The EBA shall be controlled by the supervisors themselves. The presence 
of the representative of the Commission in the EIOPA’s Board of Supervisors, as a non-voting 
member, is enough to ensure the proper exchange of information between the Commission 
and EIOPA and proper communication between them.

Изменение 502
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки член, освен Председателя, има 
заместник, който може да замести члена 
на Управителния съвет, ако той е 
възпрепятстван да присъства на 
заседание.

Всеки член има заместник, който може 
да замести члена на Управителния 
съвет, ако той е възпрепятстван да 
присъства на заседание. The 
Chairperson may be replaced by the Vice-
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Chair and members by alternates  
appointed according to Article 25(2).

Or. en

Изменение 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

The Executive Director shall participate in 
meetings of the Management Board

The Executive Director and a 
representative of the Commission shall 
participate in meetings of the Management 
Board without the right to vote.

Or. en

Изменение 504
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният съвет заседава поне два 
пъти в годината на редовна сесия.

It shall meet at least preceding every 
Board of Supervisors meeting and as 
often as it deems necessary.

Or. en

Изменение 505
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нито държавите-членки, 
институциите и органите на 
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Европейския съюз, нито друг публичен 
или частен орган се опитва да оказва 
влияние върху членовете на 
Управителния съвет.

Or. en

Изменение 506
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 31  – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

In accordance with the Staff Regulations 
referred to in Article 54, the members of 
the Management Board shall, after 
leaving the service, continue to be bound 
by the duty to behave with integrity and 
discretion as regards the acceptance of 
certain appointments or benefits.

Or. en

Изменение 507
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Управителният съвет, след 
консултация със Съвета на 
надзорните органи, приема годишния 
доклад за дейността на Органа, въз 
основа на проектодоклада, посочен в 
член 38, параграф 7, и най-късно до 
15 юни го представя на Европейския 
парламент, Съвета, Комисията, 
Сметната палата и на Европейския 
икономически и социален комитет.
Докладът се оповестява публично.

заличава се
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Or. en

Изменение 508
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Управителният съвет, след
консултация със Съвета на надзорните 
органи, приема годишния доклад за 
дейността на Органа, въз основа на 
проектодоклада, посочен в член 38, 
параграф 7, и най-късно до 15 юни го 
представя на Европейския парламент, 
Съвета, Комисията, Сметната палата и 
на Европейския икономически и 
социален комитет. Докладът се 
оповестява публично.

6. Управителният съвет, след 
консултация със Съвета на надзорните 
органи, приема доклад за дейността на 
Органа (Доклад), въз основа на проекта 
за доклад, посочен в член 38, 
параграф 7, и най-късно до 15 юни го 
представя на Европейския парламент, 
Съвета, Комисията, Сметната палата и 
на Европейския икономически и 
социален комитет. Докладът се 
оповестява публично.

Or. en

Изменение 509
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Управителният съвет назначава и 
отстранява от длъжност членовете 
на Апелативния съвет в 
съответствие с член 44, параграф 3 и 
член 44, параграф 5.

заличава се

Or. en
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Изменение 510
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Управителният съвет назначава и 
отстранява от длъжност членовете 
на Апелативния съвет в 
съответствие с член 44, параграф 3 и 
член 44, параграф 5.

заличава се

Or. en

Изменение 511
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът се представлява от 
Председателя, който е независим 
специалист на пълно работно време.

1. The Authority shall be represented by a 
Chairperson and a Vice-Chair, who shall 
be full-time independent professionals. 

Председателят отговаря за подготовката 
на работата на Съвета на надзорните 
органи и председателства заседанията 
на Съвета на надзорните органи и на 
Управителния борд.

Председателят отговаря за подготовката 
на работата на Съвета на надзорните 
органи и председателства заседанията 
на Съвета на надзорните органи и на 
Управителния борд.

The Vice-Chair shall act as an alternate 
to the Chairperson and shall also be 
responsible for external relations with the 
Joint Committee, the ESRB and 
international bodies.

Or. en
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Изменение 512
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Председателят се назначава от Съвета 
на надзорните органи, след открита 
процедура за подбор, въз основа на 
неговите качества, умения, познания за 
финансовите институции и пазари и 
опит, свързан с финансовия надзор и 
регулиране.

2. The Chairperson shall be appointed by 
the European Parliament on the basis of 
merit, skills, knowledge of financial 
institutions and markets, and experience 
relevant to financial supervision and 
regulation, following an open selection 
procedure managed by the Board of 
Supervisors who shall select the three 
strongest candidates for consideration by 
the European Parliament.

Преди да бъде назначен, избраният от 
Съвета на надзорните органи кандидат 
се одобрява от Европейския парламент.

Before appointment, the three candidates
selected by the Board of Supervisors shall 
be subject to confirmation by the European 
Parliament, who shall appoint one of them 
as Chairperson. 

Съветът на надзорните органи избира 
също измежду своите членове 
заместник, който да изпълнява 
функциите на Председателя в негово 
отсъствие.

Съветът на надзорните органи избира 
също измежду своите членове 
заместник, който да изпълнява 
функциите на Председателя в негово 
отсъствие.

Or. en

Обосновка

Entrusting the Board of Supervisors with the drawing up on the shortlist should help remove 
political considerations from the initial process and ensure the shortlist contains candidates 
with the highest technical qualifications. The European Parliament should have the final say 
as to which of the three candidates should be appointed to ensure democratic legitimacy.
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Изменение 513
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Председателят се назначава от Съвета 
на надзорните органи, след открита 
процедура за подбор, въз основа на 
неговите качества, умения, познания за 
финансовите институции и пазари и 
опит, свързан с финансовия надзор и 
регулиране.

2. The Chairperson shall be appointed by 
the European Parliament on the basis of 
merit, skills, knowledge of financial 
institutions and markets, and experience 
relevant to financial supervision and 
regulation, following an open selection 
procedure managed by the Board of 
Supervisors who shall select the three 
strongest candidates for consideration by 
the European Parliament.

Преди да бъде назначен, избраният от 
Съвета на надзорните органи кандидат 
се одобрява от Европейския парламент.

Before appointment, the three candidates
selected by the Board of Supervisors shall 
be subject to confirmation by the European 
Parliament, who shall appoint one of them 
as Chairperson. 

Съветът на надзорните органи избира 
също измежду своите членове 
заместник, който да изпълнява 
функциите на Председателя в негово 
отсъствие.

Съветът на надзорните органи избира 
също измежду своите членове 
заместник, който да изпълнява 
функциите на Председателя в негово 
отсъствие.

Or. en

Изменение 514
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Председателят се назначава от Съвета 
на надзорните органи, след открита 
процедура за подбор, въз основа на 
неговите качества, умения, познания за 
финансовите институции и пазари и 
опит, свързан с финансовия надзор и 

2. The Chairperson shall be appointed by 
the Board of Supervisors on the basis of 
merit, skills, knowledge of financial 
institutions and markets, and experience 
relevant to financial supervision and 
regulation on insurances, reinsurances 



PE439.927v01-00 78/113 AM\809582BG.doc

BG

регулиране. and occupational retirement provision 
institutions, following an open selection 
procedure.

Or. en

Обосновка

The chairman should have solid and proven experience with Insurance as well as IORP 
supervision and the implementation of the IORP Directive. 

Изменение 515
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Председателят се назначава от Съвета 
на надзорните органи, след открита 
процедура за подбор, въз основа на 
неговите качества, умения, познания за 
финансовите институции и пазари и 
опит, свързан с финансовия надзор и 
регулиране.

2. The Chairperson and the Vice-Chair
shall be appointed by the Board of 
Supervisors on the basis of merit, skills, 
knowledge of financial institutions and 
markets, and experience relevant to 
financial supervision and regulation, 
following an open selection procedure.

Преди да бъде назначен, избраният от 
Съвета на надзорните органи кандидат 
се одобрява от Европейския парламент.

Before appointment, the candidates
selected by the Board of Supervisors shall 
be subject to confirmation by the European 
Parliament.

Съветът на надзорните органи избира 
също измежду своите членове 
заместник, който да изпълнява 
функциите на Председателя в негово 
отсъствие.

In the absence of the Chairperson and the 
Vice-Chair, the Board of Supervisors shall 
elect from among its members a temporary 
substitute who shall carry out the functions 
of the Chairperson or the Vice-Chair in 
their absence.

Or. en
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Изменение 516
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В съответствие с Правилника за 
длъжностните лица, посочен в 
член 54, след прекратяване на 
служебното правоотношение 
председателят продължава да бъде 
обвързан от задължението за 
коректност и дискретност по 
отношение на приемането на 
определени постове или обезщетения.

Or. en

Изменение 517
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският парламент може също 
да поиска от Председателя да представи 
доклад относно изпълнението на 
неговите задължения.

2. An annual report on the Authority's 
activities shall be submitted to the 
European Parliament, which may call upon 
the Chairperson at any time to submit a 
report on the performance of his duties.

Or. de
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Изменение 518
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпълнителният директор се 
назначава от Съвета на надзорните 
органи след открита процедура за 
подбор, въз основа на неговите 
качества, умения, познания за 
финансовите институции и пазари и 
опит, свързан с финансовия надзор и 
регулиране.

2. The Executive Director shall be 
appointed by the Board of Supervisors on a 
proposal of the Management Board on the 
basis of merit, skills, knowledge of 
financial institutions and markets, and 
experience relevant to financial supervision 
and regulation and managerial experience, 
following an open selection procedure.

Or. en

Изменение 519
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. През деветте месеца преди края на 
петгодишния мандат на Изпълнителния 
директор, Съветът на надзорните органи 
извършва оценка на работата му.

4. In the course of the nine months 
preceding the end of the five-year term of 
office of the Executive Director, the 
Management Board shall undertake an 
evaluation.

При оценката Съветът на надзорните 
органи разглежда по-специално:

In that evaluation, the Management Board 
shall assess in particular:

а) резултатите, постигнати през първия 
мандат, и начина, по който са били 
постигнати;

а) резултатите, постигнати през първия 
мандат, и начина, по който са били 
постигнати;

б) задълженията и изискванията към 
Органа за предстоящите години.

б) задълженията и изискванията към 
Органа за предстоящите години.

Съветът на надзорните органи, като 
взема предвид оценката, може 
еднократно да поднови мандата на 
Изпълнителния директор.

The Management Board taking into 
account the evaluation may extend the term 
of office of the Executive Director once.
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Or. en

Изменение 520
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Изпълнителният директор може да 
бъде отстранен от длъжност само с 
решение на Съвета на надзорните 
органи.

5. The Executive Director may be removed 
from office only upon Decision of the 
Board of Supervisors and upon proposal 
of the Management Board.

Or. en

Изменение 521
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. The Executive Director should not 
have worked or provided services to 
financial institutions during three 
previous years nor should they do it in the 
3 years after having left their 
responsibilities in the Authority.

Or. en
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Изменение 522
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 37  – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В съответствие с Правилника за 
длъжностните лица, посочен в 
член 54, след прекратяване на
служебното правоотношение 
изпълнителният директор 
продължава да бъде обвързан от 
задължението за коректност и 
дискретност по отношение на 
приемането на определени постове 
или обезщетения.

Or. en

Изменение 523
Peter Skinner

Предложение за регламент
Chapter IV – Section 2 – title

Текст, предложен от Комисията Изменение

This amendment applies throughout the text
СЪВМЕСТЕН КОМИТЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАДЗОРНИ 

ОРГАНИ

EUROPEAN SUPERVISORY 
AUTHORITY (JOINT CONSULTATIVE 
COMMITTEE)

Or. en

Обосновка

Important to establish that the JC is also a consultative body intra-ESA and between the ESAs 
and ESRB.
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Изменение 524
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящото се създава Съвместен 
комитет на европейските надзорни 
органи.

1. The European Supervisory Authorities 
(Joint Committee) ("the Joint 
Committee") is hereby established and 
shall have its headquarters in Frankfurt.

Or. en

Изменение 525
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съвместният комитет служи като 
форум, чрез който Органът си 
сътрудничи редовно и тясно и осигурява 
междусекторната съгласуваност с 
Европейския банков орган и с 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари.

2. The Joint Committee shall serve as a 
forum in which the Authority shall 
cooperate regularly and closely and ensure 
cross-sectoral consistency with the other 
ESAs, in particular on: 

– финансовите конгломерати;
– счетоводството и одита;
– micro-prudential analyses of cross-
sectoral developments, risks and 
vulnerabilities for financial stability;
– инвестиционните продукти на 
дребно;
– мерките за борба с прането на пари;
и
– обмен на информация с Европейския 
съвет за системен риск и развитие на 
връзки между Европейския съвет за 
системен риск и Европейските 
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надзорни органи.

Or. en

Обосновка

The joint committee is developing further fields of common action. Therefore it is proposed to 
specify a number of fields for cooperation in the regulations.  On the basis of the preparatory 
work of the Joint committee final decisions will be taken by the constituent committees.

Изменение 526
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съвместният комитет служи като 
форум, чрез който Органът си 
сътрудничи редовно и тясно и осигурява 
междусекторната съгласуваност с 
Европейския банков орган и с 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари.

2. Съвместният комитет служи като 
форум, чрез който Органът си 
сътрудничи редовно и тясно и осигурява 
междусекторната съгласуваност в 
рамките на всички стълбове на 
Европейския надзорен орган, по-
специално относно:

- financial conglomerates;
- accounting and auditing;
- micro-prudential analyses for financial 
stability;
- retail investment products; 
- anti-money laundering measures; и

- information exchange with the 
European Systemic Risk Board and 
development of  the relationship between 
the European Systemic Risk Board and 
the pillars of the European Supervisory 
Authority.

Or. en
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Изменение 527
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съвместният комитет служи като 
форум, чрез който Органът си 
сътрудничи редовно и тясно и осигурява 
междусекторната съгласуваност с 
Европейския банков орган и с 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари.

2. The Joint Committee shall serve as a 
forum in which the Authority shall 
cooperate regularly and closely with the 
European Banking Authority and the 
European Securities and Markets 
Authority; it shall also  ensure cross-
sectoral supervisory consistency and 
coordination in particular on:
- financial conglomerates;
- accounting and auditing;
- micro-prudential analyses for financial 
stability;
- retail investment products; 
- anti-money laundering measures; и

- information exchange with the
European Systemic Risk Board.

Or. en

Изменение 528
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съвместният комитет служи като 
форум, чрез който Органът си 
сътрудничи редовно и тясно и осигурява 
междусекторната съгласуваност с 
Европейския банков орган и с 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари.

2. The Joint Committee shall serve as 
overarching structure of the ESFS in 
which the Authority shall cooperate 
regularly and closely and ensure cross-
sectoral consistency with the European 
Banking Authority and the European 
Securities and Markets Authority
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Or. en

Изменение 529
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 40 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 40 a
Надзор

1. Съвместният комитет изпълнява 
задачите на консолидиращ надзорен 
орган по отношение на всички 
участници на финансовите пазари и 
ключови участници на финансовите 
пазари съгласно член 12а.
2. Съвместният комитет финансира 
тези надзорни дейности чрез събиране 
на такса от всеки участник на 
пазара, когото надзирава, на основата 
на риска този участник да стигне до 
ликвидация.

Or. en

Изменение 530
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съвместният комитет се състои от 
председателя и председателите на 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
и на Европейския орган за ценни книжа 
и пазари и, когато е целесъобразно, 
председателя на подкомитета, създаден 

1. The Joint Committee shall be composed 
of an independent Chairperson, an 
independent Vice chairperson, and the 
Chairpersons of the European Insurance 
and Occupational Pensions Authority and 
the European Securities and Markets 
Authority, and, where applicable, the 
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съгласно член 43. Chairperson of a Sub-Committee 
established under Article 43. 

Or. en

Изменение 531
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 42 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 42a
1. Съвместният комитет наблюдава 
и координира колегиумите на 
надзорните органи, които 
наблюдават считаните за системно 
важни големи трансгранични 
финансови институции.
2. Списъкът на системно важните 
финансови институции в 
приложното поле на член 2, пар. 1 се 
определя от ЕССР в тясно 
сътрудничество със Съвместния 
комитет.
3. Съвместният комитет може да 
реши да поеме преките отговорности 
и компетенции, възложени на Органа 
по този Регламент, за отделни 
финансови институции, след като са 
били проведени съответните 
консултации с наблюдаваните 
институции и бордовете и групите на 
участници на участващите органи, 
особено в случаите на финансови 
конгломерати и институции, които 
действат в различни сектори в 
областите на компетентност на 
повече от един орган.

Or. en
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Изменение 532
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44
Състав

заличава се

1. Апелативният съвет е съвместна 
структура на Европейския банков 
орган, Европейския орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване и Европейския 
орган за ценните книжа и пазарите.
2. Апелативният съвет се състои от 
шестима членове и шестима 
заместници, които разполагат със 
съответните знания и опит, с 
изключение на настоящи служители 
на компетентните органи или на 
други национални или общностни 
институции, участващи в 
дейностите на Органа.
Апелативният съвет определя своя 
Председател. Решенията на 
Апелативния съвет се приемат с 
мнозинство от поне четирима от 
неговите шест членове.
Апелативният съвет се свиква от 
Председателя, когато е необходимо.
3. Двама членове на Апелативния 
съвет и двама заместници се 
назначават от Управителния съвет 
на Органа от списък на подбрани 
кандидати, предложен от 
Комисията, след покана за изразяване 
на интерес, публикувана в Официален 
вестник на Европейския съюз, и след 
консултации със Съвета на 
надзорните органи.
Останалите членове се назначават в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№…../…..[EОЗППО] и Регламент (ЕО) 
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№…/…..[EБО].
4. Мандатът на членовете на 
Апелативния съвет е пет години. Той 
може да бъде еднократно подновен.
5. Член на Апелативния съвет, който 
е назначен от Управителния съвет на 
Органа, не може да бъде отстранен 
по време на мандата си, освен ако не е 
установено виновно извършване на 
сериозно нарушение, и 
Управителният съвет вземе решение 
за това след консултация със Съвета 
на надзорните органи.
6. Органът, Европейският банков 
орган и Европейският орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване гарантират 
подходяща оперативна и секретарска 
подкрепа за Апелативния съвет.

Or. en

Изменение 533
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Апелативният съвет се състои от 
шестима членове и шестима
заместници, които разполагат със 
съответните знания и опит, с 
изключение на настоящи служители на 
националните надзорни органи или на 
други национални или общностни 
институции, участващи в дейностите на 
Органа.

2. Апелативният съвет се състои от 
шестима членове и шестима 
заместници. Той включва личности, с 
изключение на настоящи служители на 
националните надзорни органи или на 
други национални институции, 
институции на ЕС или финансови 
институции, участващи в дейностите на 
Органа, които се ползват с 
изключително добро име и имат 
доказани знания и професионален 
опит, включително в областта на 
надзора, на достатъчно високо ниво в 
областта на банкирането, 
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застраховането и професионалното 
пенсионно осигуряване, пазарите на 
ценни книжа или други финансови 
услуги, и от поне двама членове с 
достатъчно опит в областта на 
правото, които могат да 
предоставят експертни правни 
съвети при упражняването на 
правомощията на Органа.

Or. en

Изменение 534
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Апелативният съвет определя своя 
Председател.

Председателят, назначен съвместно 
от Европейския парламент, Съвета и 
Комисията, следва да бъде 
професионален юрист.

Or. en

Изменение 535
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решенията на Апелативния съвет се 
приемат с мнозинство от поне 
четирима от неговите шест членове.

Решенията на Апелативния съвет се 
приемат с просто мнозинство, като 
председателят разполага с решаващ 
глас.

Or. en
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Изменение 536
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съставът на Апелативния Съвет е 
балансиран и отразява Европейския 
съюз като цяло.

Or. en

Изменение 537
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Двама членове на Апелативния съвет 
и двама заместници се назначават от 
Управителния съвет на Органа от 
списък на подбрани кандидати, 
предложен от Комисията, след 
покана за изразяване на интерес, 
публикувана в Официален вестник на 
Европейския съюз, и след консултации 
със Съвета на надзорните органи.

3. Членовете на Апелативния съвет и  
заместниците се назначават, след 
консултация с управителните съвети 
на органите, както следва:

- двама членове и двама заместници 
от Съвета;
- двама членове и двама заместници 
от Комисията;
- двама членове и двама заместници 
от Европейския парламент;

Or. en
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Изменение 538
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Двама членове на Апелативния съвет 
и двама заместници се назначават от 
Управителния съвет на Органа от 
списък на подбрани кандидати, 
предложен от Комисията, след покана 
за изразяване на интерес, публикувана в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, и след консултации със Съвета на 
надзорните органи.

3. Двама членове на Апелативния съвет 
се назначават от Европейския 
парламент, двама – от Съвета и други 
двама – от Комисията, след покана за 
изразяване на интерес, публикувана в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, и след консултации със Съвета на 
надзорните органи.

Or. en

Изменение 539
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Двама членове на Апелативния съвет 
и двама заместници се назначават от 
Управителния съвет на Органа от 
списък на подбрани кандидати, 
предложен от Комисията, след покана за 
изразяване на интерес, публикувана в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, и след консултации със Съвета на 
надзорните органи.

3. Членовете на Апелативния съвет и
техните заместници се назначават от
Европейския парламент от списък с 
подбрани кандидати, предложен от 
Комисията, след покана за изразяване на 
интерес, публикувана в Официален 
вестник на Европейския съюз, и след 
консултации със Съвета на надзорните 
органи. Апелативният съвет включва 
най-малко един член, представляващ 
организация на потребителите, един 
член, представляващ МСП, и един 
член, представляващ 
научноизследователската общност.
Последният, както и неговият 
заместник, се назначават от Групата 
на участниците в застраховането, 
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презастраховането и в 
професионалните пенсионни фондове.

Or. en

Изменение 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Двама членове на Апелативния съвет 
и двама заместници се назначават от 
Управителния съвет на Органа от 
списък на подбрани кандидати, 
предложен от Комисията, след покана за 
изразяване на интерес, публикувана в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, и след консултации със Съвета на 
надзорните органи.

3. Двама членове на Апелативния съвет 
и двама заместници се назначават, след 
изслушване в Европейския парламент,
от Управителния съвет на Органа от 
списък на подбрани кандидати, 
предложен от Комисията, след покана за 
изразяване на интерес, публикувана в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, и след консултации със Съвета на 
надзорните органи.

Or. en

Изменение 541
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Останалите членове се назначават в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№…../…..[EБО] и Регламент (ЕО) 
№…/…..[EОЦКП].

заличава се

Or. en
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Изменение 542
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Останалите членове се назначават в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№…../…..[EБО] и Регламент (ЕО) 
№…/…..[EОЦКП].

заличава се

Or. en

Изменение 543
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Останалите членове се назначават в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№…../…..[EБО] и Регламент (ЕО) 
№…/…..[EОЦКП].

заличава се

Or. en

Изменение 544
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Член на Апелативния съвет, който е 
назначен от Управителния съвет на 
Органа, не може да бъде отстранен по 
време на мандата си, освен ако не е 
установено виновно извършване на 
сериозно нарушение, и 

5. Член на Апелативния съвет не може 
да бъде отстранен по време на мандата 
си, освен ако не е установено виновно 
извършване на сериозно нарушение, и 
институцията, която го е назначила
вземе решение за това след консултация 
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Управителният съвет вземе решение 
за това след консултация със Съвета на 
надзорните органи.

със Съвета на надзорните органи.

Or. en

Изменение 545
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 45
Независимост и обективност

заличава се

1. Членовете на Апелативния съвет 
са независими при вземането на 
решенията си. Те не се обвързват с 
инструкции. Те не могат да 
извършват никакви други задължения 
в Органа, в неговия Управителен 
съвет или в неговия Съвет на 
надзорните органи.
2. Членовете на Апелативния съвет 
не могат да вземат участие в никакви 
производства по обжалване, ако имат 
какъвто и да е личен интерес или ако 
преди това са участвали като 
представители на една от страните 
в производството, или ако са 
участвали при вземането на 
решението, което се обжалва.
3. Ако на някое от основанията, 
посочени в параграфи 1 и 2, или на 
всякакво друго основание, даден член 
на Апелативния съвет счете, че негов 
колега не може да участва в 
производство по обжалване, той 
съответно уведомява за това
Апелативния съвет.
4. Всяка от страните в 
производството по обжалване може 
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да направи искане за отвод на член на 
Апелативния съвет на всяко от 
основанията, посочени в параграфи 1 
и 2, или при съмнение за 
пристрастност.
Искането за отвод не може да се 
основава на националността на 
членовете, нито е допустимо, ако 
страната в производството по 
обжалване, въпреки че Й е било 
известно основание за искане на 
отвод, е предприела процесуални 
действия, различни от искане за 
отвод на член от състава на 
Апелативния съвет.
5. Апелативният съвет решава какво 
действие да бъде предприето в 
случаите, посочени в параграфи 1 и 2 
без участието на съответния член.
За да се вземе такова решение, 
мястото на въпросния член се заема 
от неговия заместник в Апелативния 
съвет, освен ако последният не се 
намира в сходна ситуация. Ако 
случаят е такъв, Председателят 
посочва заместващо лице измежду 
наличните заместници.
6. Членовете на Апелативния съвет 
се ангажират да действат 
независимо в обществен интерес.
За целта те правят декларация за 
обвързване и декларация за интереси, 
като посочват или отсъствието на 
интереси, за които би могло да се 
счита, че накърняват тяхната 
независимост, или наличието на 
преки или косвени интереси, за които 
би могло да се счита, че накърняват 
тяхната независимост.
Тези декларации се оповестяват 
публично и се правят писмено всяка 
година.

Or. en
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Изменение 546
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Апелативният съвет, по смисъла на 
настоящия член, може да упражнява 
всяко правомощие, което е в рамките 
на компетенцията на Органа, или 
може да предаде случая на
компетентен орган на Органа.
Последният е обвързан от решението на 
Апелативния съвет.

5. Апелативният съвет може или да 
потвърди взетото решение от 
компетентния орган или да върне 
случая за преразглеждане в 
компетентния орган на Органа.
Последният е обвързан от решението на 
Апелативния съвет.

Or. en

Изменение 547
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки и 
институциите на Европейския съюз, 
както и всяко физическо или 
юридическо лице, могат да обжалват 
пряко пред Съда решения на Органа в 
съответствие с член 263 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en
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Изменение 548
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължителни вноски от 
националните публични органи, 
отговарящи за надзора на 
финансовите институции;

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като Органът за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор ще 
бъде орган на ЕС, той следва да бъде финансиран колкото се може повече от 
бюджета на ЕС. Това ще запази също неговата независимост. Поради тази причина 
не се прилага финансиране от националните надзорни органи.

Изменение 549
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължителни вноски от 
националните публични органи, 
отговарящи за надзора на 
финансовите институции;

заличава се

Or. en
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Изменение 550
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължителни вноски от 
националните публични органи, 
отговарящи за надзора на финансовите 
институции;

а) задължителни вноски от 
националните публични органи, 
отговарящи за надзора на финансовите 
институции, които се правят в 
съответствие с пропорционалната 
тежест на гласовете по член 3, 
параграф 3 от Протокол (№ 36) 
относно преходните разпоредби, 
приложен към Договора за 
Европейския съюз и Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. За целите на настоящия член,
член 3, параграф 3 от Протокол 
(№ 36) относно преходните 
разпоредби продължава да се прилага 
след изтичане на крайния срок, 
установен в него — 31 октомври 
2014 г.;

Or. en

Обосновка

В предлаганото изменение се определят вноските, които да се направят от 
националните органи за застрахователен надзор към бюджета на Органа за 
европейско застраховане и професионален пенсионен надзор. Предлаганото правило се 
основава на настоящата практика.

Изменение 551
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) субсидия от Общността, включена 
в общия бюджет на Европейския съюз 

б) субсидия от Европейския съюз, 
обособена в отделен бюджетен ред в 
раздел [XI] от общия бюджет на
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(раздел Комисия); Европейския съюз. 

Or. en

Обосновка

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

Изменение 552
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 15 февруари всяка година 
Изпълнителният директор изготвя 
проект на прогноза на приходите и 
разходите за следващата финансова 
година и представя този предварителен 
проектобюджет на Управителния съвет 
заедно с щатното разписание. Всяка 
година въз основа на предварителния 
проект, разработен от Изпълнителния 
директор, Управителният съвет изготвя 
прогноза на приходите и разходите на 
Органа за следващата финансова 
година. Тази прогноза, която включва 
проект на щатно разписание, се 
предоставя от Управителния съвет на 
Комисията до 31 март. Преди 
приемането на прогнозата изготвеният 
от Изпълнителния директор проект се 
одобрява от Съвета на надзорните
органи.

1. С изключение на първата година на 
работа на Органа, приключваща на 31 
декември 2011 г. (вж. член 49, пар. 6а 
по-долу) до 15 февруари всяка година 
изпълнителният директор изготвя 
проект за прогноза на приходите и 
разходите за следващата финансова 
година и представя този предварителен 
проектобюджет на управителния съвет 
и Съвета на надзорните органи,
заедно с щатното разписание. Всяка 
година въз основа на предварителния 
проект, разработен от изпълнителния 
директор и одобрен от Управителния 
съвет, Съветът на надзорните органи 
изготвя прогноза на приходите и 
разходите на Органа за следващата 
финансова година. Тази прогноза, която 
включва проект за щатно разписание, се 
предоставя от Съвета на надзорните 
органи на Комисията до 31 март. Преди 
приемането на прогнозата, изготвеният 
от изпълнителния директор проект се 
одобрява от Управителния съвет.
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Or. en

Обосновка

Предлага се за първата година на работа на ЕНО, приключваща на 31 декември 2011 
г., техните бюджети да бъдат одобрени от членовете на съответните комитети от 
ниво 3, след консултация с Комисията, като впоследствие бъдат изпратени за 
одобрение до Съвета и Парламента. Това е изключително важно за гарантиране 
оперативната независимост на ЕНО, така че да започнат да работят при стабилни 
финансови условия. Тази независимост се балансира посредством отчетност пред 
политическите институции на ЕС.

Изменение 553
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 49– параграф 6 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Без да се нарушават горните 
разпоредби, за първата година на 
работа на Органа, приключваща на 31 
декември 2011 г., неговият бюджет 
ще бъде одобрен от членовете на 
съответните комитети от ниво 3, 
след консултация с Европейската 
комисия, като впоследствие ще бъде 
изпратен за одобрение от бюджетния 
орган.

Or. en

Изменение 554
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 49– параграф 6 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. За първата година на работа на 
Органа, приключваща на 31 декември 
2011 г., неговият бюджет ще бъде 
одобрен от членовете на 
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съответните комитети от ниво 3, 
след консултация с Европейската 
комисия, като впоследствие ще бъде 
изпратен за одобрение от 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Обосновка

Предлага се за първата година на работа на ЕНО, приключваща на 31 декември 2011 
г., техните бюджети да бъдат одобрени от членовете на съответните комитети от 
ниво 3, след консултация с Комисията, като впоследствие бъдат изпратени за 
одобрение до Съвета и Парламента. Това е изключително важно за гарантиране 
оперативната независимост на ЕНО, така че да започнат да работят при стабилни 
финансови условия. Тази независимост се балансира посредством отчетност пред 
политическите институции на ЕС.

Изменение 555
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правилникът за длъжностните лица 
на Органа, Условията за работа на други 
служители на Европейските общности
и правилата, приети съвместно от 
институциите на Европейската общност 
за целите на прилагане на условията, са 
в сила за Органа, включително за 
неговия Изпълнителен директор.

1. Правилникът за длъжностните лица 
на Органа, Условията за работа на други 
служители на Европейския съюз и 
правилата, приети съвместно от 
институциите на Европейската общност 
за целите на прилагане на условията, са 
в сила за Органа, като се изключва 
неговия председател.

Or. en

Обосновка

Председателят не следва да бъде субект на Правилника за длъжностните лица на ЕС.  
Условията на работа на председателя се определят от Съвета на надзорните органи, 
какъвто е вече случаят с председателя и членовете на Изпълнителния съвет на 
Европейската централна банка. Предвид факта, че председателите ще бъдат част 
от ЕССР и управителния му комитет, е подходящ подход като в случая с ЕЦБ.
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Изменение 556
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те не следва да започват работа във 
финансови институции, които преди 
това са били контролирани от 
Европейската система за финансов 
надзор, през първите 18 месеца, след 
като са напуснали своята длъжност.

Or. en

Изменение 557
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет решава 
относно вътрешния езиков режим на 
Органа.

2. Надзорният съвет решава относно 
вътрешния езиков режим на Органа.

Or. en

Изменение 558
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Участието в работата на Органа 
е открито също за трети държави, 
прилагащи законодателство, което е 
признато за еквивалентно на 
европейското в областите на 
компетентност на Органа, както се 
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посочва в член 1, параграф 2 и когато 
това участие укрепва 
последователността на резултатите 
от надзора в пряк интерес на Органа и 
на въпросните трети държави.
Тяхното участие зависи от 
приемането на административните 
разпоредби, посочени в член 18.

Or. en

Изменение 559
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

това участие следва да се прояви в 
ефективен двустранен и 
многостранен обмен на информация 
между компетентните органи и 
Органа, като се съблюдават изцяло 
разпоредбите за поверителност и 
защита на данните, предвидени в 
съответното законодателство на 
Общността;

Or. en

Изменение 560
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията отговаря за 
административното създаване и 
първоначалната административна 
дейност на Органа, докато Органът 
придобие оперативната способност да 

1. Комисията, в тясно сътрудничество 
с Комитета за европейско 
застраховане и професионален 
пенсионен надзор, създаден с Решение 
2009/79/ЕО на Комисията (комитет 
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изпълнява собствения си бюджет. от ниво 3), отговаря за 
административното създаване и 
първоначалната административна 
дейност на Органа, докато Органът 
придобие оперативната способност да 
изпълнява собствения си бюджет.

Or. en

Изменение 561
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В периода след влизането в сила на 
настоящия регламент и преди 
учредяването на Органа, Комитетът  
от ниво 3 действа в тясно 
сътрудничество с Комисията, за да се 
подготви за замяната на Комитета 
от ниво 3 с Органа. Комисиите от 
ниво 3 могат да предприемат 
всякакви полезни подготвителни 
дейности, при условие че е налице 
крайно решение в този смисъл от 
съответните органи на Органа. В 
това число се включва определянето 
на процедурата за подбор на 
председателя и изпълнителния 
директор на Органа и членовете на 
управителния съвет, както и 
организирането на подбора за тези 
лица.

Or. en

Обосновка

Предлага се разясняване на разпоредбите относно подготвителните дейности, които 
могат да се предприемат преди създаването на ЕНО. За целите на ефикасността е 
задължително след влизането в сила на регламента трите комисии от ниво 3 да са в 
състояние да предприемат полезни стъпки с оглед подготовката на ЕНО, при условие, 
че тази подготвителна дейност е била одобрена от съответните органи на ЕНО.
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Този начин на действие ще допринесе за възможно най-голямо съкращаване на 
периода, през който ЕНО няма да бъдат напълно оперативни поради липсата на 
назначени председатели и изпълнителни директори.

Изменение 562
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 62  – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. По време на периода на влизане в 
сила на настоящия регламент и на 
датата на назначаване на 
председателя и членовете на 
управителния съвет, както и на 
изпълнителния директор, ЕНО се 
председателства временно от 
председателя на съществуващия 
комитет от ниво 3 и се управлява от 
своя генерален секретариат.

Or. en

Обосновка

Предлага се разясняване на разпоредбите относно подготвителните дейности, които 
могат да се предприемат преди създаването на ЕНО. За целите на ефикасността е 
задължително след влизането в сила на регламента трите комисии от ниво 3 да са в 
състояние да предприемат полезни стъпки с оглед подготовката на ЕНО, при условие, 
че тази подготвителна дейност е била одобрена от съответните органи на ЕНО.
Този начин на действие ще допринесе за възможно най-голямо съкращаване на 
периода, през който ЕНО няма да бъдат напълно оперативни поради липсата на 
назначени председатели и изпълнителни директори.
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Изменение 563
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Органът се смята за законния 
приемник на Комитета за европейско 
застраховане и професионален 
пенсионен надзор. Най-късно на 
датата на учредяване на Органа 
всички активи и пасиви и всички 
предстоящи дейности на Комитета 
за европейско застраховане и 
професионален пенсионен надзор се 
прехвърлят автоматично на Органа.
Комитетът за европейско 
застраховане и професионален 
пенсионен надзор изготвя 
окончателен финансов отчет за 
състоянието на своите активи и 
пасиви към датата на прехвърлянето. 
Финансовият отчет се одитира и 
одобрява от неговите членове и от 
Комисията.

Or. en

Изменение 564
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На всички служители с договори, 
посочени в параграф 1, се предлага 
възможност да сключат договори за 
временно наети служители по силата на 
член 2, буква а) от Условията за 
работа на другите служители на 
съответните степени, както е 
посочено в щатното разписание на 

2. За да се позволи гладкия преход на 
съществуващия персонал към Органа 
на всички служители с договори, 
посочени в параграф 1, включително 
командировъчни договори, се предлага 
възможност да сключат трудови
договори за срочно наети служители с 
еквивалентни или сравними 
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Органа. икономически и правни условия, 
съобразно съответната правна рамка. 

Or. en

Обосновка

Предлага се предоставянето на конкретни преходни разпоредби относно 
съществуващия персонал на комитетите от ниво 3.

Изменение 565
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

След влизането в сила на настоящия 
регламент органът, упълномощен да 
сключва договори, провежда вътрешна 
процедура за подбор, ограничена до 
служителите, които имат договор с 
Комитета на европейските банкови 
надзорници или с неговия секретариат, 
с цел да се провери компетентността, 
ефикасността и надеждността на лицата, 
които ще бъдат наети.

След влизането в сила на настоящия 
регламент органът, упълномощен да 
сключва договори, провежда вътрешна 
процедура за подбор, ограничена до 
служителите, които имат договор с 
Комитета от ниво 3 или с неговия 
секретариат, с цел да се провери 
компетентността, ефикасността и 
надеждността на лицата, които ще бъдат 
наети. Вътрешната процедура по 
подбор следва да вземе изцяло предвид 
уменията и опита, показани от 
отделните служители при 
упражняването на техните функции 
преди прехода.

Or. en

Обосновка

Предлага се предоставянето на конкретни преходни разпоредби относно 
съществуващия персонал на комитетите от ниво 3.
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Изменение 566
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на три години от 
определената в член 67, втора алинея 
дата и на всеки три години след това 
Комисията публикува общ доклад 
относно натрупания вследствие на 
дейността на Органа опит и 
процедурите, предвидени в настоящия 
регламент.

1. В рамките на три години от 
определената в член 67, втора алинея 
дата и на всеки три години след това 
Комисията прави преглед на 
настоящия регламент, и по-
специално на действието на член 23, 
и публикува общ доклад относно 
натрупания вследствие на дейността на 
Органа опит и процедурите, предвидени 
в настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Предлаганите изменения са насочени към създаването на ангажимент от страна на 
Комисията да излезе с предложения за разясняване на концепцията за данъчната 
отговорност на държавите-членки и за осъвременяване на регламента, така че той 
да е съвместим с евентуалните подобрения, които ще произтекат от прилагането на 
рамката от регламенти на Съюза за управление на кризата в банковия сектор, които 
наскоро бяха представени за консултация от Комисията.

Изменение 567
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този доклад включва оценка на 
функционирането на Групата на 
участниците и възможното й 
засилване в посока задължително 
предоставяне на тези съвети.

Or. en
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Изменение 568
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този доклад също така се оценява 
напредъкът, постигнат към 
регулаторно и надзорно сближаване в 
областта на управлението и 
преодоляването на кризи в 
Общността. Тази оценка се основава 
на обстойни консултации, включително 
и с Групата на участниците в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
професионалните пенсионни фондове.

В този доклад също така се оценява 
напредъкът по пътя на постигането 
на целите на Органа и на развитието
към регулаторно и надзорно сближаване 
и интеграция в областта на 
управлението и преодоляването на 
кризи в Европейския съюз. Също така, 
в доклада се прави оценка за това как 
секторът се справя с разходите по 
ежедневното функциониране и за 
това как да се постигне цялостната 
им интернализация, като се взема 
предвид цикличната перспектива.
Тази оценка се основава на обстойни 
консултации, включително и с Групата 
на участниците в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
професионалните пенсионни фондове.

Or. en

Изменение 569
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този доклад също така се оценява 
напредъкът, постигнат към регулаторно 
и надзорно сближаване в областта на 
управлението и преодоляването на 
кризи в Общността. Тази оценка се 
основава на обстойни консултации, 
включително и с Групата на 

В този доклад също така се оценява 
напредъкът, постигнат към регулаторно 
и надзорно сближаване в областта на 
управлението и преодоляването на 
кризи в Общността и се представя 
доклад до Парламента и Съвета 
заедно с всички съответни 



AM\809582BG.doc 111/113 PE439.927v01-00

BG

участниците в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
професионалните пенсионни фондове.

предложения за изменение на 
настоящия регламент. Тази оценка се 
основава на обстойни консултации, 
включително и с Групата на 
участниците в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
професионалните пенсионни фондове.

Or. en

Обосновка

Предлаганите изменения са насочени към създаването на ангажимент от страна на 
Комисията да излезе с предложения за разясняване на концепцията за данъчната 
отговорност на държавите-членки и за осъвременяване на регламента, така че той 
да е съвместим с евентуалните подобрения, които ще произтекат от прилагането на 
рамката от регламенти на Съюза за управление на кризата в банковия сектор, които 
наскоро бяха представени за консултация от Комисията.

Изменение 570
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този доклад също така се оценява 
напредъкът, постигнат към регулаторно 
и надзорно сближаване в областта на 
управлението и преодоляването на 
кризи в Общността. Тази оценка се 
основава на обстойни консултации, 
включително и с Групата на 
участниците в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
професионалните пенсионни фондове.

В този доклад също така се оценява 
напредъкът, постигнат към регулаторно 
и надзорно сближаване в областта на 
управлението и преодоляването на 
кризи в Общността. Тази оценка се 
основава на обстойни консултации, 
включително и с Групата на 
участниците в сектора на 
застраховането и презастраховането и 
Групата на професионалните 
пенсионни фондове.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 571
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията изготвя своя доклад, 
като взема предвид предложенията, 
представени от Групата на 
участниците в сектора на 
застраховането, презастраховането и 
фондовете за професионално 
пенсионно осигуряване, Съвета на 
надзорните органи и Съвместния 
комитет. Тези предложения се 
прилагат към доклада, публикуван от 
Комисията. Комисията може също 
така да вземе под внимание 
становищата на други 
заинтересовани групи.

Or. en

Изменение 572
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В доклада на Комисията се 
оценява, наред с другото: степента на 
сближаване на стандартите за 
надзорни практики, достигната от 
националните органи;
функционирането на колегиумите на 
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надзорните органи; механизмът за 
надзор на трансграничните 
институции и в частност тези с 
европейско измерение;
функционирането на член 23 относно 
предпазните клаузи и регулаторите;  
сближаването по отношение на 
надзора в областта на управлението 
и разрешаването на кризи в Съюза и 
дали пруденциалните дейности и 
търговските дейности следва да 
бъдат съчетани или разделени. Той 
съдържа предложения относно 
начините за последващо развитие на 
ролята на Органа и Европейската 
система за финансов надзор, с оглед 
създаването на интегрирана 
европейска структура за надзор.

Or. en


