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Изменение 468
Gianni Pittella

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. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Неясното понятие за фискалните отговорности на държавите-членки би могло да 
породи значителни дискусии при тълкуването му и на практика да блокира 
дейностите на ЕОЦКП по отношение на уреждането на възможни спорове (например 
установяването на финансови изисквания за трансграничните групи – като цяло, 
изискванията по стълб 2).

Изменение 469
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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 фискалните 
отговорности не се засягат.

Or. en

Обосновка

Фискалната отговорност на държавата не може при никакви условия да бъде 
засегнати от дейността на ЕОЦКП. Целта на предложеното допълнение е да се 
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укрепи този принцип. Включвайки такава клауза в решението на ЕОЦКП, Органът 
всеки път разглежда и анализира дали преценката му не засяга фискалната 
отговорност на държавата-членка.

Изменение 470
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 в циклична 
перспектива финансовата система 
интернализира своите разходи и че 
никое от решенията, приети по силата 
на членове 10 или 11, не засяга по 
никакъв пряк начин фискалните 
отговорности на държавите-членки. 

Or. en

Изменение 471
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 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 в 
значителна степен фискалните 
отговорности на държавите-членки. 

Or. en



AM\809655BG.doc 5/92 PE439.931v01-00

BG

Изменение 472
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

На Органа следва да се предоставят обвързващи правомощия за „уреждане на 
спорове между националните надзорни органи“ и „решения в извънредни ситуации“.
Предпазните клаузи за държавите-членки срещу решения на Органа следва да се 
ограничат и като цяло да следват правилото „изпълнение или обяснение“.
Предпазните клаузи не следва да се превръщат в потенциална вратичка.

Изменение 473
Gianni Pittella

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

Неясното понятие за фискалните отговорности на държавите-членки би могло да 
породи значителни дискусии при тълкуването му и на практика да блокира 
дейностите на ЕОЦКП по отношение на уреждането на възможни спорове (например 
установяването на финансови изисквания за трансграничните групи – като цяло, 
изискванията по стълб 2).
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Изменение 474
Marta Andreasen

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 или косвено
фискалните отговорности на държавите-
членки. 

Or. en

Обосновка

Действията на Органа не следва да излагат на риск фискалната независимост на 
държавите-членки.

Изменение 475
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 запазен поради чувствителността на някои държави-членки, той 
следва да се прилага само при извънредни ситуации, т.е. ситуации, предвидени в член 
10, при които има вероятност държавите-членки да се намесят, евентуално с 
публични средства. Член 11 не следва да попада в обхвата, тъй като медиацията би се 
прилагала само при обичайни условия, за текущ надзор.
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Изменение 476
Pervenche Berès

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 
компетентния орган за решението, 
тя може да уведоми Органа и 
Комисията, че компетентният орган 
няма да изпълни решението.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако член 23 бъде запазен поради чувствителността на някои държави-членки, той 
следва да се прилага само при извънредни ситуации, т.е. ситуации, предвидени в член 
10, при които има вероятност държавите-членки да се намесят, евентуално с 
публични средства. Член 11 не следва да попада в обхвата, тъй като медиацията би се 
прилагала само при обичайни условия, за текущ надзор.

Изменение 477
Gianni Pittella

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 
компетентния орган за решението, 
тя може да уведоми Органа и 
Комисията, че компетентният орган 
няма да изпълни решението.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Неясното понятие за фискалните отговорности на държавите-членки би могло да 
породи значителни дискусии при тълкуването му и на практика да блокира 
дейностите на ЕОЦКП по отношение на уреждането на възможни спорове (например 
установяването на финансови изисквания за трансграничните групи – като цяло, 
изискванията по стълб 2).

Изменение 478
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 компетентния орган за 
решението, тя може да уведоми Органа 
и Комисията, че компетентният 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 
рамките на месец, след като Органът е 
нотифицирал компетентния орган за 
решението, тя уведомява Органа,
Комисията и Европейския парламент, 
че компетентният орган няма да 
изпълни решението.

Or. en

Изменение 479
Gianni Pittella

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 компетентния орган за 
решението, тя може да уведоми Органа 
и Комисията, че компетентният орган 

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

Or. en

Обосновка

Неясното понятие за фискалните отговорности на държавите-членки би могло да 
породи значителни дискусии при тълкуването му и на практика да блокира 
дейностите на ЕОЦКП по отношение на уреждането на възможни спорове (например 
установяването на финансови изисквания за трансграничните групи – като цяло, 
изискванията по стълб 2).

Изменение 480
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 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 компетентния орган за 
решението, тя може да уведоми Органа 
и Комисията, че компетентният орган 
няма да изпълни решението.

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

Or. en

Изменение 481
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 

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

рамките на двадесет работни дни, след 
като Органът е нотифицирал 
компетентния орган за решението, тя 
може да уведоми Органа и Комисията, 
че компетентният орган няма да 
изпълни решението.

Or. en

Изменение 482
Pervenche Berès

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако член 23 бъде запазен поради чувствителността на някои държави-членки, той 
следва да се прилага само при извънредни ситуации, т.е. ситуации, предвидени в член 
10, при които има вероятност държавите-членки да се намесят, евентуално с 
публични средства. Член 11 не следва да попада в обхвата, тъй като медиацията би се 
прилагала само при обичайни условия, за текущ надзор.

Изменение 483
Gianni Pittella

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 

заличава се
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отговорности.

Or. en

Обосновка

Неясното понятие за фискалните отговорности на държавите-членки би могло да 
породи значителни дискусии при тълкуването му и на практика да блокира 
дейностите на ЕОЦКП по отношение на уреждането на възможни спорове (например 
установяването на финансови изисквания за трансграничните групи – като цяло, 
изискванията по стълб 2).

Изменение 484
Gianni Pittella

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 
предоставя оценка на въздействието 
относно степента, до която
решението засяга фискалните й 
отговорности.

Or. en

Обосновка

Неясното понятие за фискалните отговорности на държавите-членки би могло да 
породи значителни дискусии при тълкуването му и на практика да блокира 
дейностите на ЕОЦКП по отношение на уреждането на възможни спорове (например 
установяването на финансови изисквания за трансграничните групи – като цяло, 
изискванията по стълб 2).
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Изменение 485
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 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 
предоставя оценка на въздействието 
относно степента, до която
решението засяга фискалните й 
отговорности.

Or. en

Изменение 486
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 
предоставя оценка на въздействието 
относно степента, до която
решението засяга фискалните й 
отговорности.

Or. en

Обосновка

На Органа следва да се предоставят обвързващи правомощия за „уреждане на 
спорове между националните надзорни органи“ и „решения в извънредни ситуации“.
Предпазните клаузи за държавите-членки срещу решения на Органа следва да се 
ограничат и като цяло да следват правилото „изпълнение или обяснение“.
Предпазните клаузи не следва да се превръщат в потенциална вратичка.
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Изменение 487
Marta Andreasen

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 
може да обоснове начина, по който 
решението засяга фискалните й 
отговорности.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки са компетентни да преценят собствените си фискални 
отговорности.

Изменение 488
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този случай действието на 
решението на Органа се 
преустановява.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако член 23 бъде запазен поради чувствителността на някои държави-членки, той 
следва да се прилага само при извънредни ситуации, т.е. ситуации, предвидени в член 
10, при които има вероятност държавите-членки да се намесят, евентуално с 
публични средства. Член 11 не следва да попада в обхвата, тъй като медиацията би се 
прилагала само при обичайни условия, за текущ надзор.
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Изменение 489
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този случай действието на 
решението на Органа се 
преустановява.

заличава се

Or. en

Обосновка

Неясното понятие за фискалните отговорности на държавите-членки би могло да 
породи значителни дискусии при тълкуването му и на практика да блокира 
дейностите на ЕОЦКП по отношение на уреждането на възможни спорове (например 
установяването на финансови изисквания за трансграничните групи – като цяло, 
изискванията по стълб 2).

Изменение 490
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако член 23 бъде запазен поради чувствителността на някои държави-членки, той 
следва да се прилага само при извънредни ситуации, т.е. ситуации, предвидени в член 
10, при които има вероятност държавите-членки да се намесят, евентуално с 
публични средства. Член 11 не следва да попада в обхвата, тъй като медиацията би се 
прилагала само при обичайни условия, за текущ надзор.
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Изменение 491
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Неясното понятие за фискалните отговорности на държавите-членки би могло да 
породи значителни дискусии при тълкуването му и на практика да блокира 
дейностите на ЕОЦКП по отношение на уреждането на възможни спорове (например 
установяването на финансови изисквания за трансграничните групи – като цяло, 
изискванията по стълб 2).

Изменение 492
Gianni Pittella

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.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Неясното понятие за фискалните отговорности на държавите-членки би могло да 
породи значителни дискусии при тълкуването му и на практика да блокира 
дейностите на ЕОЦКП по отношение на уреждането на възможни спорове (например 
установяването на финансови изисквания за трансграничните групи – като цяло, 
изискванията по стълб 2).

Изменение 493
Pervenche Berès

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако член 23 бъде запазен поради чувствителността на някои държави-членки, той 
следва да се прилага само при извънредни ситуации, т.е. ситуации, предвидени в член 
10, при които има вероятност държавите-членки да се намесят, евентуално с 
публични средства. Член 11 не следва да попада в обхвата, тъй като медиацията би се 
прилагала само при обичайни условия, за текущ надзор.

Изменение 494
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 

Ако Органът поддържа решението си, 
най-късно два месеца, след като той е 
уведомил държавата-членка съгласно 
предвиденото в предходния параграф, 
на свое заседание Съветът решава с 
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сила или да бъде отменено. мнозинство от подадените гласове 
дали решението на Органа да остане в 
сила.

Or. en

Изменение 495
Gianni Pittella

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 квалифицирано 
мнозинство на членовете си, както е 
определено в член 16, параграф 4 от 
Договора за Европейския съюз и член 3 
от Протокол № 36 относно 
преходните разпоредби, приложен 
към Договора за Европейския съюз и 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, на свое заседание 
най-късно два месеца, след като 
Органът е уведомил държавата-
членка съгласно предвиденото в 
предходната алинея.

Or. en

Обосновка

Неясното понятие за фискалните отговорности на държавите-членки би могло да 
породи значителни дискусии при тълкуването му и на практика да блокира 
дейностите на ЕОЦКП по отношение на уреждането на възможни спорове (например 
установяването на финансови изисквания за трансграничните групи – като цяло, 
изискванията по стълб 2).

Изменение 496
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
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Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 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 
квалифицирано мнозинство на 
членовете си, както е определено в 
член 16, параграф 4 от Договора за 
Европейския съюз и член 3 от 
Протокол № 36 относно преходните 
разпоредби, приложен към Договора за 
Европейския съюз и Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, на свое заседание най-късно два 
месеца, след като Органът е уведомил 
държавата-членка съгласно 
предвиденото в алинея 4.

Or. en

Изменение 497
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 16 от Договора за 
Европейския съюз, дали решението на 
Органа да остане в сила.

Or. en
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Изменение 498
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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 16 от Договора за 
Европейския съюз, дали решението на 
Органа да остане в сила.

Or. en

Обосновка

Основната цел на настоящото изменение е да премахне несигурността във всички 
случаи, в които Съветът няма да вземе никакво решение в рамките на предвидения 
срок от два месеца. Липсата на действие по отношение на толкова важна тема като 
фискалната отговорност на държавите-членки не може да се доведе до отрицателни 
последствия за държавата-членка. Поради тази причина се предлага оспорваното 
решение на Органа да се разглежда като прекратено след изтичането на двумесечния 
срок, в който Съветът следва да издаде решение.

Изменение 499
Pervenche Berès

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. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако член 23 бъде запазен поради чувствителността на някои държави-членки, той 
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следва да се прилага само при извънредни ситуации, т.е. ситуации, предвидени в член 
10, при които има вероятност държавите-членки да се намесят, евентуално с 
публични средства. Член 11 не следва да попада в обхвата, тъй като медиацията би се 
прилагала само при обичайни условия, за текущ надзор.

Изменение 500
Gianni Pittella

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. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Неясното понятие за фискалните отговорности на държавите-членки би могло да 
породи значителни дискусии при тълкуването му и на практика да блокира 
дейностите на ЕОЦКП по отношение на уреждането на възможни спорове (например 
установяването на финансови изисквания за трансграничните групи – като цяло, 
изискванията по стълб 2).

Изменение 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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 подкрепи 
решението на Органа, 
преустановяването на изпълнението на 
това решение ще бъде незабавно 
прекратено. 



AM\809655BG.doc 21/92 PE439.931v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Основната цел на настоящото изменение е да премахне несигурността във всички 
случаи, в които Съветът няма да вземе никакво решение в рамките на предвидения 
срок от два месеца. Липсата на действие по отношение на толкова важна тема като 
фискалната отговорност на държавите-членки не може да се доведе до отрицателни 
последствия за държавата-членка. Поради тази причина се предлага оспорваното 
решение на Органа да се разглежда като прекратено след изтичането на двумесечния 
срок, в който Съветът следва да издаде решение.

Изменение 502
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Съветът не вземе решение в 
рамките на два месеца, действието 
на решението се прекратява.

Or. en
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Обосновка

Основната цел на настоящото изменение е да премахне несигурността във всички 
случаи, в които Съветът няма да вземе никакво решение в рамките на предвидения 
срок от два месеца. Липсата на действие по отношение на толкова важна тема като 
фискалната отговорност на държавите-членки не може да се доведе до отрицателни 
последствия за държавата-членка. Поради тази причина се предлага оспорваното 
решение на Органа да се разглежда като прекратено след изтичането на двумесечния 
срок, в който Съветът следва да издаде решение.

Изменение 504
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако държава-членка смята, че 
решение, прието съгласно член 10, 
параграф 2, засяга нейните фискални 
задължения, тя може в рамките на 
три работни дни, след като Органът 
е нотифицирал компетентния орган 
за решението, да уведоми Органа, 
Комисията и Съвета, че 
компетентният орган няма да 
изпълнени решението.

заличава се

Or. en

Обосновка

Неясното понятие за фискалните отговорности на държавите-членки би могло да 
породи значителни дискусии при тълкуването му и на практика да блокира 
дейностите на ЕОЦКП по отношение на уреждането на възможни спорове (например 
установяването на финансови изисквания за трансграничните групи – като цяло, 
изискванията по стълб 2).
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Изменение 505
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако държава-членка смята, че 
решение, прието съгласно член 10, 
параграф 2, засяга нейните фискални 
задължения, тя може в рамките на три
работни дни, след като Органът е 
нотифицирал компетентния орган за 
решението, да уведоми Органа, 
Комисията и Съвета, че компетентният 
орган няма да изпълнени решението.

3. Ако държава-членка смята, че 
решение, прието съгласно член 10, 
параграф 2, засяга нейните фискални 
задължения, тя може в рамките на два
работни дни, след като Органът е 
нотифицирал компетентния орган за 
решението, да уведоми Органа, 
Комисията и Съвета, че компетентният 
орган няма да изпълнени решението.

Or. en

Обосновка

Неясното понятие за фискалните отговорности на държавите-членки би могло да 
породи значителни дискусии при тълкуването му и на практика да блокира 
дейностите на ЕОЦКП по отношение на уреждането на възможни спорове (например 
установяването на финансови изисквания за трансграничните групи – като цяло, 
изискванията по стълб 2).

Изменение 506
Gianni Pittella

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Неясното понятие за фискалните отговорности на държавите-членки би могло да 



PE439.931v01-00 24/92 AM\809655BG.doc

BG

породи значителни дискусии при тълкуването му и на практика да блокира 
дейностите на ЕОЦКП по отношение на уреждането на възможни спорове (например 
установяването на финансови изисквания за трансграничните групи – като цяло, 
изискванията по стълб 2).

Изменение 507
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 
този случай действието на 
решението на Органа се 
преустановява.

Or. en

Изменение 508
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът отменя своето решение или 
надлежно обяснява защо го запазва. 

Or. en

Обосновка

Прекаленият характер на настоящата клауза поражда необходимост от 
ограничаване на нейната сила посредством механизма „действие или обяснение“, 
особено по отношение на независимостта на ЕНО.
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Изменение 509
Gianni Pittella

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Неясното понятие за фискалните отговорности на държавите-членки би могло да 
породи значителни дискусии при тълкуването му и на практика да блокира 
дейностите на ЕОЦКП по отношение на уреждането на възможни спорове (например 
установяването на финансови изисквания за трансграничните групи – като цяло, 
изискванията по стълб 2).

Изменение 510
Gianni Pittella

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 взема решение дали решението 
на Органа да остане в сила или да бъде 
отменено въз основа на квалифицирано 
мнозинство на членовете си, както е 
определено в член 16, параграф 4 от 
Договора за Европейския съюз и член 3 
от Протокол № 36 относно 
преходните разпоредби, приложен 
към Договора за Европейския съюз и 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, на свое заседание 
най-късно два месеца, след като 
Органът е уведомил държавата-
членка съгласно предвиденото в 
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предходната алинея.

Or. en

Обосновка

Неясното понятие за фискалните отговорности на държавите-членки би могло да 
породи значителни дискусии при тълкуването му и на практика да блокира 
дейностите на ЕОЦКП по отношение на уреждането на възможни спорове (например 
установяването на финансови изисквания за трансграничните групи – като цяло, 
изискванията по стълб 2).

Изменение 511
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 512
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 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 
или да бъде отменено.
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Or. en

Изменение 513
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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 
205 от Договора, в рамките на десет 
работни дни, дали решението на Органа 
да бъде отменено.

Or. en

Обосновка

Характерът на решенията, взети съгласно член 10, параграф 2, е много специален, 
тъй като те се издават в „кризисни ситуации“. Поради тази причина, като се вземат 
предвид обстоятелствата и професионалният характер на решението на ЕОЦКП, 
въвеждането на по-строги правила за отмяната на това решение е основателно.
Следва да се помни също така, че издаването на подобни решения ще бъде възможно 
само след като „съществуването на извънредно положение“ е налице.

Изменение 514
Pervenche Berès

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Прекаленият характер на настоящата клауза поражда необходимост от 
ограничаване на нейната сила посредством механизма „действие или обяснение“, 
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особено по отношение на независимостта на ЕНО.

Изменение 515
Gianni Pittella

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Неясното понятие за фискалните отговорности на държавите-членки би могло да 
породи значителни дискусии при тълкуването му и на практика да блокира 
дейностите на ЕОЦКП по отношение на уреждането на възможни спорове (например 
установяването на финансови изисквания за трансграничните групи – като цяло, 
изискванията по стълб 2).

Изменение 516
Gianni Pittella

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 пет работни дни, се счита, 
че решението на Органа остава в сила.

Or. en

Обосновка

Неясното понятие за фискалните отговорности на държавите-членки би могло да 
породи значителни дискусии при тълкуването му и на практика да блокира 
дейностите на ЕОЦКП по отношение на уреждането на възможни спорове (например 
установяването на финансови изисквания за трансграничните групи – като цяло, 
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изискванията по стълб 2).

Изменение 517
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 е отменено.

Or. en

Изменение 518
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди вземането на решенията, 
предвидени в член 9, параграф 6, член 
10, параграфи 2 и 3 и член 11, 
параграфи 3 и 4, Органът информира 
адресата за своето намерение да вземе 
решение, като определя срок, в който 
адресатът може да изрази своето 
виждане по въпроса, отчитайки неговия 
спешен характер. 

1. Преди вземането на решенията, 
предвидени в настоящия регламент, 
Органът информира адресата за своето 
намерение да вземе решение, като 
определя срок, в който адресатът може 
да изрази своето виждане по въпроса, 
отчитайки неговия спешен характер, 
сложността му и възможните 
последици. 

Or. en

Обосновка

Важно е при определянето на срока да се вземат предвид сложността и последиците 
на действието, а не само спешността.
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Изменение 519
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 компетентен орган или 
участник на финансовите пазари, излага 
се основното съдържание на решението, 
като се има предвид законния интерес 
на участниците на финансовите пазари 
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 компетентен орган или 
участник на финансовите пазари, излага 
се основното съдържание на решението, 
освен ако публикуването не е в 
противоречие със зачитането на 
законния интерес на участниците на 
финансовите пазари за защита на 
техните търговски тайни или може да 
изложи на сериозен риск 
стабилността на цялата финансова 
система в Общността или част от 
нея. 

Or. en

Изменение 520
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Председател, без право на глас; а) шестима членове на Управителния 
съвет, включително Председателя;

Or. en

Обосновка

Подобно на ЕЦБ Съветът на надзорните органи следва да има квота от 
„независими“ членове, т.е. такива, които не са свързани с националните органи.
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Изменение 521
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 522
Udo Bullmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) заместник-председател, с право на 
глас, ако замества Председателя;

Or. en

Изменение 523
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ръководителя на компетентния орган 
във всяка държава-членка. В случай че в 
държавата-членка има повече от един 
компетентен орган, органите 
постигат съгласие кой от
ръководителите да бъде представител 
в Съвета на надзорните органи; 

б) ръководителя на компетентния орган 
във всяка държава-членка. В случай че 
има повече от един компетентен орган 
на територията, на която 
държавата-членка отговаря за 
прилагането на правото на ЕС,
ръководителите на тези организации 
са съвместни представители в Съвета 
на надзорните органи и вземат заедно 
решение как да упражнят правото си 
на представителство, което право е 
съвместно, включително по 
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отношение на гласуване съгласно 
член 29; 

Or. en

Обосновка

Важно е да се отчете това, че в някои държави-членки има повече от един 
национален орган с отговорност за даден сектор. Когато това е налице, е необходимо 
да се предвиди процес, който позволява на ръководителя на най-подходящия 
национален надзорен орган да гласува.

Изменение 524
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) двама представители на Групата 
на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите, без право 
на глас. Най-много един от тях може 
да е представител на професионални 
участници на пазара или техни 
служители.

Or. en

Изменение 525
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

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 компетентните 

2. За целите на член 11 Съветът на 
надзорните органи свиква независима 
група за улесняване на разрешаването 
на разногласия, в състава на която 
влизат Председателят и четирима 
членове на Съвета на надзорните 
органи. Председателят избира 
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органи, участващи в разногласията. членовете на групата от 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 или има 
някакъв интерес във връзка с 
конфликта.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се разшири съставът на групата, за да се даде възможност за по-
голям плурализъм в рамките на процеса на вземане на решение.

Изменение 526
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

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 компетентните 
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, 
поддържан от Председателя. Никой 
от членовете на групата от Съвета 
на надзорните органи не се избира от 
национален надзорен орган, който е 
страна по разногласието или има 
някакъв интерес във връзка с 
конфликта. Групата взема решение с 
обикновено мнозинство.

Or. en
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Изменение 527
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

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 
компетентните органи, участващи в 
разногласията.

2. За целите на член 11 Председателят 
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 компетентните 
органи, участващи в разногласията.

Or. en

Изменение 528
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Съставът на групата е балансиран 
и отразява състава на Европейския 
съюз като цяло. Мандатите се 
застъпват и се прилага подходящо 
правило за ротация. 

Or. en

Изменение 529
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на Съвета на надзорните 
органи и техният персонал не следва 
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да са работили за финансови 
институции, нито да са им 
предоставяли услуги на през 
предходните 3 години, нито следва да 
го правят през следващите 3 години 
след напускането на Органа.

Or. en

Изменение 530
Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нито държавите-членки, нито 
институциите на Съюза, нито други 
публични или частни органи не се 
опитват да оказват влияние върху 
членовете на Съвета на надзорните 
органи при изпълнение на задачите 
им, с цел да се избегнат конфликти на 
интереси и да се гарантира тяхната 
независимост.

Or. en

Изменение 531
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът на надзорните органи 
назначава Председателя.

3. Съветът на надзорните органи 
назначава Председателя и заместник-
председателя.

Or. en
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Изменение 532
Udo Bullmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Съветът на надзорните органи, по 
предложение на Управителния съвет, 
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.

Or. en

Изменение 533
Sari Essayah

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.

заличава се

Or. en



AM\809655BG.doc 37/92 PE439.931v01-00

BG

Изменение 534
Anni Podimata

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 
действа с обикновено мнозинство на 
своите членове в съответствие с 
принципа, при който всеки член има 
един глас. За дейностите, посочени в 
членове 7 и 8, и всички мерки и 
решения, приемани по силата на глава 
VІ, и чрез дерогация от първото 
изречение на настоящата алинея, 
Съветът на надзорните органи взема 
решения с квалифицирано мнозинство 
на своите членове, както е определено 
в член 16, параграф 4 от Договора за 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 535
Carl Haglund

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.

Съветът на надзорните органи взема 
решения с обикновено мнозинство на 
своите членове в съответствие с 
принципа, при който всеки член има 
един глас.

Or. en

Обосновка

Съветът на надзорните органи се състои от признати в своята област експерти и 
поради това решенията следва винаги да се вземат въз основа на принципа, при който 
гласовете на всички членове имат еднаква тежест.  За да изпълни ЕБО своите цели, 
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не е необходимо да се изисква квалифицирано мнозинство, обикновено мнозинство при 
равни условия осигурява равното третиране на всички експертни мнения.

Изменение 536
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.

Съветът на надзорните органи взема 
решения с обикновено мнозинство на 
своите членове в съответствие с 
принципа, при който всеки член има 
един глас. 

Or. en

Обосновка

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the amendment 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

Изменение 537
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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, 

1. Съветът на надзорните органи 
действа с обикновено мнозинство на 
своите членове.
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и с всички мерки и решения, приемани
по силата на глава VІ.

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 ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ESMA 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. 

Изменение 538
Diogo Feio

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 
действа с квалифицирано мнозинство на 
своите членове, както е определено в 
член 16 от Договора за Европейския 
съюз, във връзка с дейностите, посочени 
в членове 7 и 8, и с всички мерки и 
решения, приемани по силата на глава 
VІ. За всички останали решения 
Съветът на надзорните органи 
решава с обикновено мнозинство и 
всеки член има един глас.

Or. en

Изменение 539
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 

1. Съветът на надзорните органи 
действа с квалифицирано мнозинство на 
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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.

своите членове, както е определено в 
член 16, параграф 4 от Договора за 
Европейския съюз и член 3 от 
Протокол № 36 относно преходните 
разпоредби, приложен към Договора за 
Европейския съюз и Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, във връзка с дейностите, посочени 
в членове 7–11, и с всички мерки и 
решения, приемани по силата на глава 
VІ.

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.

Изменение 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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 

заличава се
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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 ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ESMA 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. 

Изменение 541
Carl Haglund

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. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Съветът на надзорните органи се състои от признати в своята област експерти и 
поради това решенията следва винаги да се вземат въз основа на принципа, при който 
гласовете на всички членове имат еднаква тежест. За да изпълни ЕБО своите цели, 
не е необходимо да се изисква квалифицирано мнозинство, обикновено мнозинство при 
равни условия осигурява равното третиране на всички експертни мнения.
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Изменение 542
Anni Podimata

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.

По отношение на решения в 
съответствие с член 11, параграф 3, 
предложеното от групата решение се 
счита за прието, ако е одобрено с 
обикновено мнозинство от членовете 
на Съвета на надзорните органи.  

Or. en

Изменение 543
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.

Съветът на надзорните органи 
действа с квалифицирано мнозинство 
на своите членове, както е определено 
в член 16 от Договора за Европейския 
съюз, във връзка с дейностите, 
посочени в членове 7 и 8, и с всички 
мерки и решения, приемани по силата 
на глава VІ.

Or. en

Обосновка

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the amendment 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.
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Изменение 544
Sari Essayah

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. 

1. Всички други решения на Съвета на 
надзорните органи се вземат с 
обикновено мнозинство на неговите 
членове в съответствие с принципа, 
при който всеки член има един глас. 

Or. en

Изменение 545
Gianni Pittella

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. Управителният съвет се състои от 
шестима независими членове, 
назначени по общо съгласие от 
държавните или правителствените 
ръководители. 

Or. en

Обосновка

Управителният съвет следва да се състои от независими членове, назначени по общо 
съгласие от държавните или правителствените ръководители (като Изпълнителния 
съвет на ЕЦБ).
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Изменение 546
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. Управителният съвет се състои от 
Председателя и шестима членове, 
избрани от Съвета на надзорните органи 
сред неговите членове 

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва да бъде независим във възможно най-голяма степен. За тази цел 
влиянието на Европейската комисия върху дейността на този орган се  ограничава.
Предложеното изменение има за цел да отстрани представителя на Комисията от 
Управителния съвет на ЕОЦКП. ЕОЦКП се контролира от самите надзорни органи.
Присъствието на представителя на Комисията в Съвета на надзорните органи на 
ЕОЦКП, без право на глас, е достатъчно условие да се гарантира подходящ обмен на 
информация между Комисията и ЕОЦКП, както и необходимата комуникация между 
тях.

Изменение 547
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. Управителният съвет се състои от 
Председателя и петима членове, 
избрани от Съвета на надзорните органи 
сред неговите членове 

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва да бъде независим във възможно най-голяма степен. За тази цел 
влиянието на Европейската комисия върху дейността на този орган се  ограничава.
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Предложеното изменение има за цел да отстрани представителя на Комисията от 
Управителния съвет на ЕОЦКП. ЕОЦКП се контролира от самите надзорни органи.
Присъствието на представителя на Комисията в Съвета на надзорните органи на 
ЕОЦКП, без право на глас, е достатъчно условие да се гарантира подходящ обмен на 
информация между Комисията и ЕОЦКП, както и необходимата комуникация между 
тях.

Изменение 548
Gianni Pittella

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. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Съставът на Управителният съвет следва да включва членове, назначени по общо 
съгласие на държавните и правителствените ръководители (подобно на 
Изпълнителния съвет на ЕЦБ)

Изменение 549
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. 
Председателят може да бъде 
заместен от заместник-председателя 
и от членове заместници, назначени 
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съгласно член 25, параграф 2.

Or. en

Изменение 550
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мандатът на членовете, избрани от 
Съвета на надзорните органи, е две 
години и половина. Той може да бъде 
продължен еднократно. 

заличава се

Or. en

Обосновка

 Съставът на Управителният съвет следва да включва независими членове, назначени 
по общо съгласие на държавните и правителствените ръководители (подобно на 
Изпълнителния съвет на ЕЦБ)

Изменение 551
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнителният директор участва в 
заседанията на Управителния съвет без 
право на глас.

Изпълнителният директор и
представител на Комисията участват 
в заседанията на Управителния съвет 
без право на глас.

Or. en
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Изменение 552
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.

Управителният съвет заседава поне 
преди всяко заседание на Съвета на 
надзорните органи и толкова често, 
колкото прецени за необходимо.

Or. en

Изменение 553
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Никоя държава-членка, европейска 
институция или орган, както и друг 
обществен или частен орган няма да 
се опитват да упражняват влияние 
върху членовете на Управителния 
съвет.

Or. en

Изменение 554
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За членовете на Управителния съвет, 
след напускане на заеманата от тях 
длъжност, остава в сила 
задължението да проявяват 
добросъвестност и дискретност при 
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приемането на някои постове или 
облаги в съответствие с Правилника 
за длъжностните лица на 
Европейските общности, посочен в 
член 54.

Or. en

Изменение 555
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

Or. en

Изменение 556
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
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Or. en

Изменение 557
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Органът се представлява от 
Председателя и заместник-
председателя, които са независими 
специалисти на пълно работно време. 

Or. en

Изменение 558
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заместник-председателят действа 
като заместник на Председателя и 
отговаря също за външните 
отношения със Съвместния 
комитет, с ЕССР и с 
международните органи.

Or. en

Изменение 559
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Европейския парламент въз основа на 
неговите качества, умения, познания за 
участниците на финансовите пазари и за 
самите пазари и опит, свързан с 
финансовия надзор и регулиране, след 
открита процедура за подбор, 
организирана от Съвета на 
надзорните органи, който избира 
тримата най-добри кандидати да 
бъдат представени на Европейския 
парламент.

Or. en

Изменение 560
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея л)

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 
участниците на финансовите пазари и за 
самите пазари и опит, свързан с 
финансовия надзор и регулиране.

2. Председателят и заместник-
председателят се назначават от Съвета 
на надзорните органи, след открита 
процедура за подбор, въз основа на 
неговите качества, умения, познания за 
участниците на финансовите пазари и за 
самите пазари и опит, свързан с 
финансовия надзор и регулиране

Or. en

Изменение 561
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Преди да бъдат назначен тримата 
кандидати, избрани от Съвета на 
надзорните органи, се одобряват от 
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Европейския парламент, който 
назначава един от тях за 
Председател.

Or. en

Изменение 562
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Преди да бъдат назначени, избраните
от Съвета на надзорните органи 
кандидати се одобряват от 
Европейския парламент.

Or. en

Изменение 563
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В отсъствието на председателя и 
заместник-председателя Съветът на 
надзорните органи избира също 
измежду своите членове временен
заместник, който да изпълнява 
функциите на Председателя или 
заместник-председателя в тяхно
отсъствие.

Or. en
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Изменение 564
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 За председателя, след напускане на 
заеманата от него длъжност, остава 
в сила задължението да проявява 
добросъвестност и дискретност при 
приемането на някои постове или 
облаги в съответствие с Правилника 
за длъжностните лица, посочен в 
член 54.

Or. en

Изменение 565
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В допълнение към информацията, 
посочена в членове 7а, 8, 9, 10, 11а и 18, 
докладът включва подробна 
информация относно обхвата на 
взаимодействието между Органа и 
Европейския съвет за системен риск, 
както и отговор, където е 
необходимо, на становищата и 
прегледите, издадени от Групата на 
участниците в банковия сектор.  Той 
включва също така всяка съществена 
информация, изискана от 
Европейския парламент по конкретни 
случаи.

Or. en
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Обосновка

Важно е ЕНО да има и формалното задължение да отговаря пред Групата на 
участниците в банковия сектор и пред Парламента, за да се гарантира, че се вземат 
под внимание общите интереси и съображенията на заинтересованите участници.

Изменение 566
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 
участниците на финансовите пазари и 
самите пазари, на опита, свързан с 
финансовия надзор, регулиране и 
управление.

2. Изпълнителният директор се 
назначава от Съвета на надзорните 
органи по предложение на 
Управителния съвет след открита 
процедура за подбор, въз основа на 
неговите качества, умения, познания за 
участниците на финансовите пазари и 
самите пазари, на опита, свързан с 
финансовия надзор, регулиране и 
управление.

Or. en

Изменение 567
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 – алинея л)

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. През деветте месеца преди края на 
петгодишния мандат на Изпълнителния 
директор, Управителният съвет
извършва оценка на работата му.

Or. en



PE439.931v01-00 54/92 AM\809655BG.doc

BG

Изменение 568
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При оценката Съветът на надзорните 
органи разглежда по-специално:

При оценката Управителният съвет
разглежда по-специално:

Or. en

Изменение 569
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Управителният съвет, като взема 
предвид оценката, може еднократно да 
поднови мандата на Изпълнителния 
директор.

Or. en

Изменение 570
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. Изпълнителният директор може да 
бъде отстранен от длъжност само с 
решение на Съвета на надзорните 
органи и по предложение на
Управителния съвет.

Or. en
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Изменение 571
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнителният директор не трябва 
да е работил във финансови 
институции или да им е предоставял 
услуги през предходните три години, 
както това ограничение остава в сила 
и през трите години след като 
напусне заеманата от него длъжност 
в Органа.

Or. en

Изменение 572
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 За Изпълнителния директор, след 
напускане на заеманата от него 
длъжност, остава в сила 
задължението да проявява 
добросъвестност и дискретност при 
приемането на някои постове или 
облаги в съответствие с Правилника 
за длъжностните лица, посочен в 
член 54.

Or. en
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Изменение 573
Peter Skinner

Предложение за регламент
Глава IV – раздел 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

СЪВМЕСТЕН КОМИТЕТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАДЗОРНИ
ОРГАНИ

ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН 
(СЪВМЕСТЕН КОНСУЛТАТИВЕН 
КОМИТЕТ) 
(Това изменение се прилага навсякъде в 
текста.)

Or. en

Обосновка

Важно е да се определи, че Съвместният комитет представлява консултативен орган 
както в рамките на европейските надзорни органи, така и между тях и ЕССР. 

Изменение 574
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. С настоящото се създава Европейски 
надзорен орган (Съвместен 
консултативен комитет) 
(„Съвместният консултативен 
комитет“) със седалище в Брюксел.

Or. en

Обосновка

Уточнява се същественото значение на Съвместния комитет и се определя 
постоянно местоположение за неговия постоянен секретариат на географски 
централно място за ЕСФН.



AM\809655BG.doc 57/92 PE439.931v01-00

BG

Изменение 575
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. С настоящото се създават 
Европейските надзорни органи 
(Съвместен консултативен комитет)
(„Съвместният консултативен 
комитет“) със седалище във 
Франкфурт.

Or. en

Обосновка

За повишаване на ефективността европейските надзорни органи (Съвместен 
комитет) следва да имат едно и също седалище с органите, за да се създадат 
икономии от мащаба, като седалището трябва да бъде където се намира ЕССР, т.е. 
Франкфурт. .

Изменение 576
Peter Skinner

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 орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
и с Европейския банков орган. 

2. Съвместният комитет служи като 
форум, чрез който Органът си 
сътрудничи редовно и тясно и осигурява 
междусекторната съгласуваност и 
натрупване на знания с Европейския
надзорен орган (банкова дейност) и 
Европейския надзорен орган
(застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване), по-специално 
по отношение на: 

финансови конгломерати;
– счетоводство и одит;
– микропруденциални анализи за 
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финансова стабилност; 
– инвестиционни продукти на дребно;
– мерки за борба с изпирането на 
пари; както и
– обмен на информация с Европейския 
съвет за системен риск и развитие на 
взаимоотношенията между 
Европейския съвет за системен риск и 
европейските надзорни органи.

Or. en

Обосновка

Допълнителна роля за Съвместния комитет следва да бъде подобряване на 
качеството и съгласуваността на информацията, обменяна между европейските 
надзорни органи и ЕССР и взаимоотношенията на секретариатите на европейските 
надзорни органи и ЕССР.

Изменение 577
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 орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
и с Европейския банков орган.

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 по отношение на: 

– финансови конгломерати;
– счетоводство и одит;
– микропруденциални анализи за 
финансова стабилност; 
– инвестиционни продукти на дребно;
– мерки за борба с изпирането на 
пари; както и
– обмен на информация с Европейския 
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съвет за системен риск и развитие на 
взаимоотношенията между 
Европейския съвет за системен риск и 
стълбовете на Европейския надзорен 
орган.

Or. en

Изменение 578
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 орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
и с Европейския банков орган.

2. Съвместният комитет служи като 
форум, чрез който Органът си 
сътрудничи редовно и тясно и осигурява 
междусекторната съгласуваност с 
другите европейски надзорни органи, 
по-специално по отношение на:

– финансови конгломерати;
– счетоводство и одит;
– микропруденциални анализи на 
междусекторното развитие, рискове 
и уязвими елементи на финансовата 
стабилност;
– инвестиционни продукти на дребно;
– мерки за борба с изпирането на 
пари; както и
– обмен на информация с Европейския 
съвет за системен риск и развитие на 
взаимоотношенията между 
Европейския съвет за системен риск и 
европейските надзорни органи.

Or. en

Обосновка

Съвместният комитет разработва допълнителни области за общи действия. Затова 
предложението е в регламентите да се конкретизират няколко области за 
сътрудничество.  Окончателните решения ще бъдат взети от комитетите, които 
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влизат в състава на Съвместния комитет, въз основа на извършената от него 
подготвителна работа. 

Изменение 579
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 орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
и с Европейския банков орган. 

2. Съвместният комитет служи като 
форум, чрез който Органът си 
сътрудничи редовно и тясно и осигурява 
междусекторната съгласуваност с 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
и с Европейския банков орган. Чрез 
него се гарантира също съгласуваност 
и координация при междусекторния 
надзор, по-специално по отношение 
на:
– финансови конгломерати;
– счетоводство и одит;
– микропруденциални анализи за 
финансова стабилност;
– инвестиционни продукти на дребно;
– мерки за борба с изпирането на 
пари; както и
– обмен на информация с Европейския 
съвет за системен риск.

Or. en

Изменение 580
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съвместният комитет служи като 2. Съвместният комитет служи като
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форум, чрез който Органът си 
сътрудничи редовно и тясно и осигурява 
междусекторната съгласуваност с 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
и с Европейския банков орган. 

обединяваща структура на ЕСФН, 
чрез който Органът си сътрудничи 
редовно и тясно и осигурява 
междусекторната съгласуваност с 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
и с Европейския банков орган 

Or. en

Изменение 581
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът участва с подходящи ресурси 
в административната подкрепа за 
Съвместния комитет на 
европейските надзорни органи. Това 
включва персонал, административни, 
инфраструктурни и оперативни разходи.

3. Съвместният комитет има 
постоянен секретариат, в който ще 
бъдат командировани служители от 
трите европейски надзорни органа. 
Органът участва с подходящи ресурси в  
административните, 
инфраструктурни и оперативни разходи.

Or. en

Обосновка

Наличието на постоянен секретариат ще позволи на Съвместния комитет да 
изпълнява ефективно възложените му функции, като броят им може да се  увеличава 
през годините. Освен това ще създаде възможност за междусекторно натрупване на 
знания и създаване на обща култура на надзор сред персонала на секретариата, 
командирован от трите европейски надзорни органа.
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Изменение 582
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Единствено надзорните органи, 
участващи в Европейската система 
за финансов надзор, имат право да 
упражняват надзор над финансови 
институции, извършващи дейност в 
рамките на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 583
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 40 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 40 а
В случай на  съществена по размер 
трансгранична финансова 
институция, която извършва 
дейност в различни сектори, 
Европейският надзорен орган 
(Съвместен комитет) решава кой 
Европейски надзорен орган ще действа 
в качеството на водещ компетентен 
орган и/или приема задължаващи 
решения за разрешаване на проблеми 
между европейските надзорни органи.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение има за цел да осигури правна сигурност за финансовите 
конгломерати в случай на несъгласие сред националните надзорни органи.
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Изменение 584
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съвместният комитет се състои от 
председател и председателите на 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
и на Европейския банков орган и, когато 
е целесъобразно, председателя на 
подкомитета, създаден съгласно член 
43. 

1. Съвместният комитет се състои от 
независим председател, независим 
заместник-председател  и 
председателите на Европейския орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване и на 
Европейския банков орган и, когато е 
целесъобразно, председателя на 
подкомитета, създаден съгласно член 
43. 

Or. en

Изменение 585
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съвместният комитет се състои от 
председател и председателите на 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
и на Европейския банков орган и, 
когато е целесъобразно, председателя на 
подкомитета, създаден съгласно член 
43. 

1. Съвместният комитет има съвет, 
който се състои от председател и 
председателите на европейските 
надзорни органи и, когато е 
целесъобразно, председателя на 
подкомитета, създаден съгласно член 
43. 

Or. en

Обосновка

Необходимо е по-добре да се определи структурата на Съвместния комитет, 
включително като се създаде съвет, съставен от председателите на трите ЕНО.
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Изменение 586
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпълнителният директор, Комисията 
и ЕССР, както и подкомитетът, създаден 
съгласно член 43, ще бъдат поканени да 
присъстват на заседанията на 
Съвместния комитет на европейските 
надзорни органи в качеството на 
наблюдатели.

2. Изпълнителният директор, 
представител на Комисията и ЕССР, 
както и подкомитетът, създаден 
съгласно член 43, ще бъдат поканени да 
присъстват на заседанията на съвета на
Съвместния комитет на Европейските 
надзорни органи в качеството на 
наблюдатели.

Or. en

Изменение 587
Peter Skinner

Proposal for a regulation
Article 41 – paragraph 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Председателстващият Съвместния 
комитет на европейските надзорни 
органи се назначава на годишна 
ротационна основа измежду 
председателите на Европейския банков 
орган, Европейския орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване и Европейския 
орган за ценни книжа и пазари.

3. Председателстващият Съвместния 
комитет на европейските надзорни 
органи се назначава на годишна 
ротационна основа измежду 
председателите на Европейския 
надзорен орган (банкова дейност), 
Европейския надзорен орган
(застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване) и Европейския 
надзорен орган (ценни книжа и пазари).
Председателят на Съвместния 
комитет е заместник-председател на 
Европейския съвет за системен риск.

Or. en
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Обосновка

Важно е в рамките на ЕССР да се отдели достатъчно значение на експертният опит 
на ЕНО на микроравнище. Освен това е важно работата на ЕССР да не бъде 
прекалено съсредоточена върху банките, а банковият надзор, застраховането и 
професионалното пенсионно осигуряване, както и ценните книжа и пазарите да 
бъдат подходящо представени от председателя от Съвместния комитет, който 
може да представлява общо трите сектора.

Изменение 588
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвместният комитет на европейските 
надзорни органи заседава поне веднъж 
на всеки два месеца.

Съветът на Съвместния комитет на 
европейските надзорни органи заседава 
поне веднъж на всеки два месеца.

Or. en

Изменение 589
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 42 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 42 а
Съвместният комитет наблюдава и 
координира колегиумите на 
надзорните органи, които 
контролират големите 
трансгранични финансови 
институции, за които се смята, че са 
важни за системата. 
Списъкът на важните за системата 
финансови институции, които 
попадат в обхвата на член 2, 
параграф 1, се определя от ЕССР в 
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тясно сътрудничество със 
Съвместния комитет.
По отношение на отделни финансови 
институции Съвместният комитет 
може да реши да поеме пряката 
отговорност и правомощията, 
възложени на Органа по силата на 
настоящия регламент, след надлежна 
консултация с институциите, върху 
които се упражнява надзор, и със 
съветите на заинтересованите 
органи и техните групи на 
участниците, особено в случай на 
финансови конгломерати и 
институции, които извършват 
дейност в различни сектори, 
попадащи в сферата на 
компетентност на повече от един 
орган.

Or. en

Изменение 590
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 2

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 компетентните 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 високо 
уважавани личности, с доказани 
съответни знания и професионален 
опит, включително опит на 
достатъчно високо равнище в 
областта на надзора в банковия 
сектор, застраховането и 
професионалното пенсионно 
осигуряване, ценните книжа и 
пазарите или други финансови услуги, 
и поне двама членове с достатъчно 
правни експертни познания, които да 
предоставят експертен правен съвет 
на Органа при упражняване на 
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неговите правомощия.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че Апелативният съвет има достъп до лица с експертни 
познания във всички възможни области, в които може да се наложи да вземе решение 
въз основа на действията на ЕНО в трите сектора. Също така е важно да се 
гарантира, че той има достъп до достатъчно правно експертно познание, които ще 
се изисква при вземането на решения в области, свързани с правното прилагане на 
някои действия на ЕНО.

Изменение 591
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 компетентните 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 високо 
уважавани личности, с доказани 
съответни знания и професионален 
опит, включително опит на 
достатъчно високо равнище в 
областта на надзора в банковия 
сектор, застраховането и 
професионалното пенсионно 
осигуряване, ценните книжа и 
пазарите или други финансови услуги, 
и поне двама членове с достатъчно 
правни експертни познания, които да 
предоставят експертен правен съвет 
на Органа при упражняване на 
неговите правомощия.

Or. en
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Изменение 592
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 Съвета, Комисията и Европейския 
парламент, следва да е юрист по 
професия.

Or. en

Изменение 593
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 обикновено мнозинство, като 
председателят има решаващ глас.

Or. en

Изменение 594
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Съставът на Апелативния съвет е 
балансиран и отразява състава на 
Европейския съюз като цяло.

Or. en
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Изменение 595
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 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.

3. Членове на Апелативния съвет и 
двама заместници се назначават след 
консултации с Управителния съвет 
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

Изменение 596
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – 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 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. 

3. Двама членове на Апелативния съвет 
се назначават от Европейския 
парламент, двама от Съвета и 
другите 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
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Изменение 597
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – 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 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. 

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

Or. en

Обосновка

Европейските надзорни органи следва да бъдат независими във възможно най-голяма 
степен. За тази цел влиянието на Европейската комисия върху състава на 
Апелативния съвет трябва да бъде ограничено. Списък с подбрани кандидати, 
предложен от Комисията, може евентуално да ограничи този избор. Членовете на 
Управителния съвет на ЕОЦКП, след съгласие от страна на Съвета на надзорните 
органи, са свободни да избират най-подходящите членове на Апелативния съвет. 
Съгласието на Съвета на надзорните органи се изисква, тъй като той е най-важният 
орган на ЕОЦКП. 

Изменение 598
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – 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 с подбрани кандидати, 

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

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 599
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) 
№…../…..[EОЗППО] и Регламент (ЕО) 
№…/…..[EБО]. 

заличава се

Or. en

Изменение 600
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) 
№…../…..[EОЗППО] и Регламент (ЕО) 
№…/…..[EБО]. 

заличава се

Or. en
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Изменение 601Antolín 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 
Управителният съвет вземе решение 
за това след консултация със Съвета на 
надзорните органи.

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 
със Съвета на надзорните органи.

Or. en

Изменение 602
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Органът, Европейският банков орган 
и Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
осигуряват подходяща оперативна и 
секретарска подкрепа за Апелативния 
съвет.

6. Органът, Европейският надзорен
орган (банкова дейност)и 
Европейският орган (застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване) 
осигуряват чрез Съвместния комитет 
подходяща оперативна и секретарска 
подкрепа за Апелативния съвет.

Or. en

Обосновка

Тъй като Апелативният съвет е в рамките на Съвместния комитет, уместно е 
Съвместният комитет да оказва помощ на Съвета чрез секретариата си.
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Изменение 603
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, включително компетентните 
органи, може да обжалва решение на 
Органа по членове 9, 10 и 11, както и 
всяко друго решение, взето от Органа в 
съответствие с посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, което е 
отправено до това лице, или решение, 
което, макар и под формата на 
адресирано към друго лице решение, го 
засяга пряко и лично.

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, включително компетентните 
органи, може да обжалва решение на 
Органа по членове 9, 10 и 11, както и 
всяко друго решение, взето от Органа в 
съответствие с посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, което е 
отправено до това лице, или решение, 
което, макар и под формата на 
адресирано към друго лице решение, го 
засяга пряко и лично. Те могат също да 
повдигнат възражение срещу 
предполагаемо неправилно прилагане 
на правото на Съюза.

Or. en

Обосновка

С оглед осигуряването на последователно прилагане на правилата на Общността и с 
цел ефективна защита на правата на участниците на финансовия пазар, тези 
участници следва да разполагат с правото да повдигат възражения пред Апелативния 
съвет на основата на евентуално неправилно прилагане на правото на Общността.

Изменение 604
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 

5. Апелативният съвет може или да 
потвърди решението, взето от 
компетентния орган, или да предаде 
случая на компетентен орган на Органа. 
Последният е обвързан от решението на 
Апелативния съвет.
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от решението на Апелативния съвет.

Or. en

Изменение 605
Jean-Paul Gauzès

Proposal for a regulation
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с член 230 от 
Договора пред Първоинстанционния 
съд и Съда на Европейските общности 
може да бъде заведен иск за оспорване 
на решение на Апелативния съвет или 
на Органа, в случаите когато няма право 
на обжалване пред Апелативния съвет.

1. В съответствие с член 257 и член 263
от Договора пред специален отдел, 
прикрепен към Първоинстанционния 
съд, или Съда на Европейския съюз 
може да бъде заведен иск за оспорване 
на решение на Апелативния съвет или 
на Органа, в случаите когато няма право 
на обжалване пред Апелативния съвет.

Or. en

Обосновка

С цел да се преодолее рискът от претоварване/забавяне и да се вземат предвид 
специфичните особености на разглежданите спорове, следва да се създаде специален 
отдел, прикрепен към Първоинстанционния съд, който да упражнява юрисдикция в 
споровете между европейските надзорни органи и участниците на финансовия пазар, 
съгласно условията, посочени в член 257 на Договора. Във всички етапи на 
процедурата следва да се търсят възможности за уреждане на спора по взаимно 
съгласие.

Изменение 606
Jean-Paul Gauzès

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Специалният отдел, който е 
неразделна част от Съда на 
Европейския съюз, упражнява 
юрисдикция на първа инстанция в 
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споровете между европейските 
надзорни органи и участниците на 
финансовия пазар. Във всички етапи 
на процедурата  този отдел търси 
възможности за уреждане на спора по 
взаимно съгласие.

Or. en

Обосновка

С цел да се преодолее рискът от претоварване/забавяне и да се вземат предвид 
специфичните особености на разглежданите спорове, следва да се създаде специален 
отдел, прикрепен към Първоинстанционния съд, който да упражнява юрисдикция в 
споровете между европейските надзорни органи и участниците на финансовия пазар, 
съгласно условията, посочени в член 257 на Договора. Във всички етапи на 
процедурата следва да се търсят възможности за уреждане на спора по взаимно 
съгласие.

Изменение 607
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 608
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължителни вноски от
компетентния национален надзорен 
орган или органи; 

заличава се

Or. en

Изменение 609
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) задължителни вноски от 
компетентния национален надзорен 
орган или органи; 

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) е орган на 
Общността, той се финансира в максимално възможна степен от бюджета на ЕС.
Това ще гарантира неговата независимост. Поради тази причина не се използва 
финансиране от националните надзорни органи.

Изменение 610
Robert Goebbels

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължителни вноски от 
компетентния национален надзорен 

а) задължителни вноски от 
компетентния национален надзорен 
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орган или органи; орган, които се извършват 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

Предложеното изменение определя вноските за бюджета на ЕОЦКП, които 
националните надзорни органи на финансовите пазари трябва да направят. 
Предложената разпоредба се основава на практиката в момента.  

Изменение 611
Marianne Thyssen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) субсидия от Общността, включена 
в общия бюджет на Европейския съюз 
(раздел Комисия);

б) субсидия от Европейския съюз, 
посочена в отделна бюджетна 
позиция в раздел [X] на общия 
бюджет на Европейския съюз;

Or. en

Обосновка

Съгласно предложението на Комисията бюджетът на ЕНО би бил част от бюджета 
на Комисията. За да се засили независимостта на ЕНО би било по-добре да се 
идентифицира отделен и специален бюджетен ред за ЕНО в общия бюджет на ЕС. 
Следователно се предлага, също с цел да  се даде възможност на органите да 
постигнат амбициите си, да се осигури отделен бюджетен ред, както в случая с 
Европейския надзорен орган по защита на данните (вж.: Регламент № 45/2001 от 18
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декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на 
лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на 
такива данни). 

Изменение 612
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 от 
дейността на Органа, която изтича 
на 31 декември 2011 г., както е 
посочено в член 49, параграф 6а, 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 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 изготвя прогноза 
на приходите и разходите на Органа за 
следващата финансова година. Тази 
прогноза, която включва проект на 
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.

Or. en

Обосновка

Предлага се за първата година от дейността на ЕНО, която изтича на 31 декември 
2011 г., техните бюджети да бъдат  одобрени от членовете на съответните 
комитети от ниво 3, след консултации с Комисията, и след това изпратени на 
Съвета и Парламента за потвърждение.  Това е изключително важно за 
подсигуряване на оперативната независимост на ЕНО, така че те да започнат да 
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работят стъпили на твърдо финансиране. Тази независимост се уравновесява от 
отчетност пред политическите институции на ЕС. 

Изменение 613
Marianne Thyssen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. През първата година от 
дейността на Органа, която изтича 
на 31 декември 2011 г.,  бюджетът се 
одобрява от членовете на комитета 
от ниво 3, след консултации с 
Комисията, и след това се изпраща на 
Съвета и Парламента за 
потвърждение. 

Or. en

Обосновка

Предлага се за първата година на действие на ЕНО, която изтича на 31 декември 
2011 г., техните бюджети да бъдат одобрени от членовете на съответните 
комитети от ниво 3, след консултации с Комисията, и след това изпратени на 
Съвета и Парламента за потвърждение.  Това е изключително важно за 
подсигуряване на оперативната независимост на ЕНО, така че те да започнат да 
работят стъпили на твърдо финансиране. Тази независимост се уравновесява от 
отчетност пред политическите институции на ЕС. 

Изменение 614
Wolf Klinz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Без да се засягат горните 
разпоредби в първата година от 
дейността на Органа, която изтича 
на 31 декември 2011 г., бюджетът се 
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одобрява от членовете на комитета 
от ниво 3, след консултации с 
Комисията, и след това се изпраща на 
бюджетния орган за потвърждение.

Or. en

Обосновка

Необходим е преходен механизъм, с цел да се улесни функционалността в 
краткосрочен перспектива.

Изменение 615
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 Европейските общности и 
правилата, приети съвместно от 
институциите на Европейския съюз за 
целите на прилагане на условията, са в 
сила за Органа, с изключение на 
неговия Председател.

Or. en

Обосновка

Председателят не следва да подлежи на Правилника за длъжностните лица на ЕС.  
Редът и условията за наемане на Председателя следва да се определят от Съвета на 
надзорните органи, каквато е вече практиката за Председателя и членовете на 
Изпълнителния съвет на Европейската централна банка. Като се има предвид, че 
председателите са част от ЕССР и неговия Управителен комитет, целесъобразно е 
прилагането на подход, близък до подхода на ЕЦБ.
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Изменение 616
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на извъндоговорна 
отговорност, Органът, в съответствие с 
общите принципи за правните системи 
на държавите-членки, обезщетява всяка 
вреда, причинена от него или от неговия 
персонал при изпълнението на техните 
задължения. Спорове относно 
обезщетяването на такива вреди са от 
компетентността на Съда на 
Европейските общности.

1. В случай на извъндоговорна 
отговорност, Органът, в съответствие с 
общите принципи за правните системи 
на държавите-членки, обезщетява всяка 
неоправдана вреда, причинена от него 
или от неговия персонал при 
изпълнението на техните задължения. 
Спорове относно обезщетяването на 
такива вреди са от компетентността на 
Съда на Европейските общности.

Or. en

Обосновка

В процеса на своята дейност ЕНО може да причини вреда на отделни финансови
институции, с цел да гарантира общия интерес. Подобни вреди биха били оправдани в 
контекста на осигуряване на стабилност на системата и ЕНО, като такъв, не следва 
да бъде подвеждан под отговорност за това.

Изменение 617
Udo Bullmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

През първите 18 месеца след 
напускане на своята длъжност, те не 
приемат предложения за работа във 
финансови институции, които преди 
това са били надзиравани от 
Европейската система за финансов 
надзор.

Or. en
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Изменение 618
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 619
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Работата на Органа ще бъде 
отворена за участие на трети 
държави, прилагащи 
законодателство, признато от 
Европейския съюз за равностойно в 
сферите на компетентност на 
Органа, съгласно член 1, параграф 2, и 
където подобно участие засилва 
съгласуваността при резултатите 
от надзора, които са от пряк интерес 
за Органа и тези трети държави.  
Тяхното участие е предмет на 
сключване на административни 
договорености, както се посочва в 
член 18.

Or. en
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Изменение 620
Udo Bullmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това участие следва да се 
осъществява в ефективен двустранен 
и многостранен обмен на информация 
между компетентните органи и 
Органа при пълно зачитане на 
приложимите разпоредби за 
поверителност и защита на данните, 
предвидени в съответното 
законодателство на Съюза.

Or. en

Изменение 621
Marianne Thyssen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. През периода след влизането в сила 
на настоящия регламент и преди 
създаването на Органа, комитетът 
от ниво 3 действа в тясно 
сътрудничество с Комисията при 
подготовката на неговата замяна от 
Органа. Комитетите от 3 ниво 
могат да предприемат всички полезни 
подготвителни действия, които са 
предмет на окончателно решение от 
страна на съответните органи на 
Органа. Това включва определянето на 
изборната процедура за Председателя 
и Изпълнителния директор на Органа 
и на членовете на Управителния 
съвет и организирането на избора на 
тези лица.
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Or. en

Обосновка

Предлага се да се изяснят правните клаузи относно подготвителните действия, 
които могат да бъдат предприети преди създаването на ЕНО. От съображения за 
ефикасност, след влизането на настоящия регламент в сила, е задължително 
комитетите от 3 ниво да могат да предприемат всички полезни стъпки по 
подготовката на създаването на ЕНО, предмет на ратификация от съответните 
органи на ЕНО, отговарящи за тази подготвителна работа. Този метод на работа ще 
допринесе за съкращаването във възможно най-голяма степен на периода, през който 
ЕНО може да не функционират пълноценно, поради неназначаването на съответните 
им председатели и изпълнителни директори.

Изменение 622
Marianne Thyssen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В периода от влизането в сила на 
настоящия регламент до деня на 
избора на Председателя и на 
членовете на Управителния съвет и
назначаването на Изпълнителния 
директор, ЕНО бива временно 
председателстван от председателя 
на съществуващия комитет от 3 
ниво и управляван от неговия 
генерален секретар.

Or. en

Обосновка

Предлага се да се изяснят правните клаузи относно подготвителните действия, 
които могат да бъдат предприети преди създаването на ЕНО. От съображения за 
ефикасност, след влизането на настоящия регламент в сила, е задължително 
комитетите от 3 ниво да могат да предприемат всички полезни стъпки по 
подготовката на създаването на ЕНО, предмет на ратификация от съответните 
органи на ЕНО, отговарящи за тази подготвителна работа. Този метод на работа ще 
допринесе за съкращаването във възможно най-голяма степен на периода, през който 
ЕНО може да не функционират пълноценно, поради неназначаването на техните 
съответни председатели изпълнителни директори.
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Изменение 623
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Органът се счита за 
правоприемник на Комитета на 
европейските регулатори на ценни 
книжа. Най-късно в деня на 
учредяване на Органа всички активи и 
пасиви и всички предстоящи 
дейности на  Комитета на 
европейските регулатори на ценни 
книжа се прехвърлят автоматично 
на Органа. Комитетът на 
европейските регулатори на ценни 
книжа 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 624
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. С цел да се осигури плавен преход на 
наличния персонал към Органа, на 
всички служители с договори, посочени 
в параграф 1, включително на 
командирования персонал, се предлага 
възможност да сключат договори за 
временно наети служители, при равни 
или сравними икономически и правни 
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Органа. условия, в съответствие със 
съответната правна рамка.

Or. en

Обосновка

Предлага се да се осигурят конкретни преходни разпоредби по отношение на 
съществуващия персонал в комитетите от ниво 3.

Изменение 625
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 
Европейския комитет на 
регулаторите на ценни книжа 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 3 ниво 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 да се осигурят конкретни преходни разпоредби по отношение на 
съществуващия персонал в комитетите от ниво 3.
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Изменение 626
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 
подсилване в посока задължително 
издаване на тези съвети.

Or. en

Изменение 627
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изготвя доклада си, като 
взема предвид предложенията 
направени от Групата на 
участниците в сектора на ценните 
книжа и пазарите, Съвета на 
надзорните органи и Съвместния 
комитет. Тези предложения се 
прилагат към доклада, публикуван от 
Комисията.

Or. en
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Изменение 628
Peter Skinner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изготвя своя доклад, като 
взема предвид предложенията 
относно създаването на Органа и на 
ЕСФН, направени от Групата на 
участниците в сектора на ценните 
книжа и пазарите, създадена съгласно  
член 22, Съвета на надзорните органи, 
създаден съгласно член 26, и 
Съвместния комитет, създаден 
съгласно член 40. Тези предложения се 
включват в приложение към доклада, 
публикуван от Комисията. 
Комисията също така взема под 
внимание становищата на други 
заинтересовани групи.

Or. en

Изменение 629
Peter Skinner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладът прави преглед, наред с 
другото, на функционирането на 
органите съгласно член 6, 
прилагането на предпазните клаузи 
съгласно член 23 и функционирането 
на ЕСФН съгласно член 39. Той 
съдържа предложения относно 
начините за допълнително развитие 
на ролята на Органа и ЕСФН, с оглед 
на създаването на интегрирана 
европейска структура за надзор, 
включително, при необходимост, 
предложения относно промени на 
Договорите и на отрасловото 
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законодателство.

Or. en

Обосновка

С цел да се предоставят на ЕНО правомощия за пряк надзор на равнище ЕС, е 
необходимо да се промени цялото относимо отраслово законодателство или да се 
промени Договорът, за да се избегнат предвидените в Договора ограничения върху 
дискреционните правомощия на органите. Комисията следва да разгледа тази 
възможност, когато прави предложения относно развитието на ЕНО.

Изменение 630
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposal for a regulation
Член 66 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладът на Комисията следва да 
оценява, наред с другото: 
достигнатата степен на сближаване 
на практиките за стандарти за 
надзор от националните органи; 
функционирането на колегиумите на 
надзорните органи; механизма за 
надзор на трансграничните 
институции, по-конкретно на тези с 
европейско измерение; действието на 
член 23 относно предпазните клаузи и 
сближаването по отношение на 
регулирането и надзора в областта на 
управлението и преодоляването на 
кризи в Съюза.

Or. en
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Изменение 631
Peter Skinner

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 Съюза. 
Тази оценка се основава на обстойни 
консултации, включително и с 
Групата на участниците в сектора 
на ценните книжа и пазарите.

заличава се

Or. en

Изменение 632
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 Съюза. Тази оценка се основава 
на обстойни консултации, включително 
и с Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите.

В този доклад също така се оценява 
напредъкът, постигнат при 
постигането на целите на Органа и 
еволюцията към регулаторно и 
надзорно сближаване в областта на 
управлението и преодоляването на 
кризи в Европейския съюз. Наравно с 
това докладът оценява как 
системата се справя с разходите, 
възникнали при нейното нормално 
функциониране, и как да се постигне 
пълното им интернализиране. Тази 
оценка се основава на обстойни 
консултации, включително и с Групата 
на участниците в сектора на ценните 
книжа и пазарите.

Or. en
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Изменение 633
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 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 ценните книжа 
и пазарите.

В този доклад също така се оценява 
напредъкът, постигнат към регулаторно 
и надзорно сближаване в областта на 
управлението и преодоляването на 
кризи в Съюза. Докладът също така 
оценява ефикасността на цялата 
система на европейските надзорни 
органи и бюджетните нужди на 
Органа предвид на неговите 
нарастващи отговорности, 
правомощия и задачи. Тази оценка се 
основава на обстойни консултации, 
включително и с Групата на 
участниците в сектора на ценните книжа 
и пазарите.

Or. en

Изменение 634
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Прилагането на новата структура 
за надзор следва да се вземе предвид, а 
ефективността й внимателно да се 
оцени. В средносрочен и дългосрочен 
план следва да се вземе под внимание 
развитието на структурата за 
надзор в посока на система, която 
разчита само на два органа: единият 
от тях, отговарящ за 
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микропруденциалния надзор, а 
другият – за прозрачността, 
защитата на инвеститорите и 
целостта на пазара.

Or. en

Обосновка

Структурата за надзор в предложението на Комисията е организирана на основа на 
традиционната система на надзорните органи от посреднически вид. Тъй като обаче 
границите между посредниците са неясни, в средносрочен и дългосрочен план следва 
да се помисли за различна структура за надзор.

Изменение 635
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Европейският парламент и 
Съветът правят преглед на 
настоящия регламент въз основа на 
доклада, посочен в параграф 1, и 
определят дали задачите и 
организацията на Органа трябва да 
бъдат преразгледани.  

Or. en


