
AM\809989BG.doc PE439.966v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по икономически и парични въпроси

2009/0142(COD)

26.3.2010

ИЗМЕНЕНИЯ
269 - 411
Членове от 1 до 8

Проектодоклад
José Manuel García-Margallo y Marfil
(PE438.408v01-00)

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на Европейски банков орган

Предложение за регламент
(COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))



PE439.966v01-00 2/91 AM\809989BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\809989BG.doc 3/91 PE439.966v01-00

BG

Изменение 269
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
Европейски банков орган („Органът“).

1. С настоящия регламент се създава 
Европейски надзорен орган по банкова 
дейност („Органът“).

Or. en

Изменение 270
Sharon Bowles, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дейността на Органа попада в 
обхвата на Директиви 2006/48/ЕО, 
2006/49/ЕО, 2002/87/ЕО, 2005/60/EО, 
2002/65/EО и 94/19/EО, включително на 
всички директиви, регламенти и 
решения, основаващи се на тези правни 
актове, и на всеки друг правен акт на 
Общността, по силата на който се 
възлагат задачи на Органа.

2. Дейността на Органа попада в 
обхвата на Директиви 2006/48/ЕО, 
2006/49/ЕО, 2002/87/ЕО, 2005/60/EО, 
2002/65/EО и 94/19/EО, включително на 
всички директиви, регламенти и 
решения, основаващи се на тези правни 
актове, и на всеки друг правен акт на 
Общността, по силата на който се 
възлагат задачи на Органа. Органът 
предприема действия в обхвата на 
тези актове само дотолкова, 
доколкото те са приложими за 
кредитните и финансовите 
институции.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде пояснен обхватът, в рамките на който Органът може да предприема 
действия. Настоящият регламент не може да изменя обхвата на съществуващи 
секторни регламенти.
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Изменение 271
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дейността на Органа попада в 
обхвата на Директиви 2006/48/ЕО, 
2006/49/ЕО, 2002/87/ЕО, 2005/60/EО, 
2002/65/EО и 94/19/EО, включително на 
всички директиви, регламенти и 
решения, основаващи се на тези правни 
актове, и на всеки друг правен акт на 
Общността, по силата на който се 
възлагат задачи на Органа.

2. Дейността на Органа попада в 
обхвата на настоящия регламент, 
както и на Директиви 2006/48/ЕО, 
2006/49/ЕО, 2002/87/ЕО, 2005/60/EО, 
2002/65/EО и 94/19/EО, включително на 
всички директиви, регламенти и 
решения, основаващи се на тези правни 
актове, и на всеки друг правен акт на 
ЕС, по силата на който се възлагат 
задачи на Органа.

Or. en

Изменение 272
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дейността на Органа попада в 
обхвата на Директиви 2006/48/ЕО, 
2006/49/ЕО, 2002/87/ЕО, 2005/60/EО, 
2002/65/EО и 94/19/EО, включително на 
всички директиви, регламенти и 
решения, основаващи се на тези правни 
актове, и на всеки друг правен акт на 
Общността, по силата на който се 
възлагат задачи на Органа.

2. Дейността на Органа попада в 
обхвата на Директиви 2006/48/ЕО, 
2006/49/ЕО, 2002/87/ЕО, 2005/60/EО, 
2002/65/EО и 94/19/EО, включително на 
всички директиви, регламенти и 
решения, основаващи се на тези правни 
актове, и на всеки друг законодателен
акт на ЕС, по силата на който се 
възлагат задачи на Органа.

Or. en

Обосновка

Съгласно терминологията на член 290 от Договора от Лисабон директивите, които 
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определят обхвата на дейностите на Европейския банков орган, представляват 
„законодателни актове“. За да не се наруши правната сигурност на Европейския 
банков орган, в настоящия регламент не бива да има допълнителни определения на 
дейностите на ЕБО като „правомощия да действа в определени сфери, по-специално 
такива сфери като корпоративното управление и одита“.

Изменение 273
Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът предприема също действия в 
сферата на дейност на кредитните 
институции, финансовите 
конгломерати, дружествата за
(алтернативни) инвестиции, 
платежните институции и 
институциите за електронни пари, 
включително по въпроси на 
корпоративното управление, одита и 
финансовата отчетност, при условие 
че тези действия на Органа са 
необходими за гарантиране на 
ефективното и последователното 
прилагане на законодателството, 
посочено в настоящия параграф.

Or. en

Изменение 274
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Органът предприема също 
действия в сферата на дейност на 
кредитните институции, 
финансовите конгломерати, 
инвестиционните дружества, 
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платежните институции и 
институциите за електронни пари, 
включително по въпроси на 
корпоративното управление, одита и 
финансовата отчетност, при условие 
че тези действия на Органа са 
необходими за ефективното 
гарантиране на последователното 
хармонизиране на 
законодателството, посочено в 
параграф 2, и неговото единно 
прилагане, както и на последващите 
правнообвързващи актове.

Or. en

Изменение 275
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С цел да се гарантира спазването на 
правото на Общността разпоредбите 
на настоящия регламент не засягат 
правомощията на Комисията, по-
специално правомощията съгласно член 
226 от Договора.

3. С цел да се гарантира спазването на 
правото на ЕС разпоредбите на 
настоящия регламент не засягат 
правомощията на Комисията, по-
специално правомощията съгласно член 
258 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 276
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: 
i) подобряване на функционирането на 

4. Органът насърчава финансовата 
устойчивост и утвърждаването на 
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вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

силен европейски финансов пазар с цел 
да допринесе за: i) подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар, 
включително по-специално за 
регулиране и надзор на високо, 
ефективно и съответстващо равнище; ii) 
защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en

Изменение 277
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането и 
конкурентоспособността на 
вътрешния пазар въз основа на 
финансово включване и 
равнопоставеност, и 
предотвратяване и коригиране на 
системните и трансгранични 
рискове, и включително по-специално 
за регулиране и надзор на високо, 
ефективно, съответстващо и европейско
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
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създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en

Изменение 278
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище, iа) предотвратяване на 
регулаторния арбитраж и излишната
конкуренция между държавите-
членки при налагането на 
строгостта на надзора и прилагането 
на регламента; ii) защита на 
вложителите и инвеститорите; iii) 
осигуряване на защита на целостта, 
ефикасността и правилното 
функциониране на финансовите пазари; 
iv) поддържане на стабилността на 
финансовата система и v) подобряване 
на координацията на надзора на 
международно равнище. За тази цел 
Органът допринася за създаването на 
условия за последователно, ефективно и 
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парламент, Съвета и Комисията. ефикасно прилагане на посоченото в 
член 1, параграф 2 право на Общността, 
за засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en

Изменение 279
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите и другите 
заинтересовани страни, както и на 
публичните финанси; iii) осигуряване 
на защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en
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Изменение 280
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, прозрачността, 
ефикасността и правилното 
функциониране на финансовите пазари
и тяхното устойчиво взаимодействие 
с реалната икономика; iv) поддържане 
на стабилността на финансовата система 
и v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en

Изменение 281
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
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специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система 
и v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) понижаване на 
процикличността на финансите и 
като цяло поддържане на 
краткосрочната, средносрочната и 
дългосрочната стабилност на 
финансовата система и v) подобряване 
на координацията на надзора на 
международно равнище. За тази цел 
Органът допринася за създаването на 
условия за последователно, ефективно и 
ефикасно прилагане на посоченото в 
член 1, параграф 2 право на Общността, 
за засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en

Изменение 282
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подпомагане на безпроблемното 
прилагане на паричната политика на 
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тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

пазарите и гарантиране на 
проследяемостта на кредитите, 
както и на контрола на банковите 
депозити и институционните
фондове, подобряване на координацията 
на надзора на международно равнище. 
За тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en

Изменение 283
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище,
като същевременно се отчита 
необходимостта от засилване на 
конкуренцията и иновациите в 
рамките на вътрешния пазар и 
осигуряване на конкурентоспособност 
в световен план. За тази цел Органът 
допринася за създаването на условия за 
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на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en

Изменение 284
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold,
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система;
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище,
като същевременно се отчита 
необходимостта от засилване на 
конкуренцията и иновациите в 
рамките на вътрешния пазар и 
осигуряване на конкурентоспособност 
в световен план. За тази цел Органът 
допринася за създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en
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Обосновка

Целта е да се вземе предвид необходимостта от засилване на конкуренцията, както е 
посочено в доклада на Skinner.

Изменение 285
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище; vi) 
разработване на общи методологии за 
оценяване на въздействието от 
характеристиките на продуктите и 
процеса на разпространение върху 
финансовото положение на 
институциите и защитата на 
потребителите, като целта е да се 
допринесе за постигането на 
равнопоставеност. За тази цел 
Органът допринася за създаването на 
условия за последователно, ефективно и 
ефикасно прилагане на посоченото в 
член 1, параграф 2 право на Общността, 
за засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en
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Изменение 286
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) постигане на целите на ИПС и
подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en

Изменение 287
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
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високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище, и vi) 
предотвратяване на генерирането на 
бъдещи кредитни балони от страна 
на финансовите институции в ЕС. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en

Обосновка

Значението на кредитните балони за сегашната криза налага тяхното 
предотвратяване изрично да се посочи като една от целите на Европейския банков 
орган. 9

Изменение 288
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
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правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище, и vi) 
предотвратяване на регулаторния 
арбитраж и допринасяне за 
постигането на равнопоставеност. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en

Обосновка

Важно е всички действия на европейския надзорен орган да бъдат предприемани с 
оглед на по-широката глобална конкурентна картина, в т. ч. предотвратяването на 
регулаторния арбитраж. Европейският надзорен орган следва също така да 
провежда икономически анализи, за да взема по-информирани решения относно 
въздействието от неговите действия върху по-широкия пазар, както и за 
въздействието на събитията на по-широкия пазар върху неговите действия. Това е в 
съответствие с най-добрите практики на равнище държави-членки.

Изменение 289
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
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правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище, vi) 
предотвратяване на регулаторния 
арбитраж и допринасяне за 
постигането на глобална 
равнопоставеност. За тази цел
Органът допринася за създаването на 
условия за последователно, ефективно и 
ефикасно прилагане на посоченото в 
член 1, параграф 2 право на Общността, 
за засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en

Изменение 290
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система,
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище и vi) 
предотвратяване на регулаторния 
арбитраж и допринасяне за 
постигането на равнопоставеност. За 
тази цел Органът допринася за 
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параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en

Изменение 291
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище, vi) 
предотвратяване на регулаторния 
арбитраж. За тази цел Органът 
допринася за създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en
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Изменение 292
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище, vi)
разработване на общи методологии за 
оценяване на въздействието от 
характеристиките на продуктите и 
процеса на разпространение върху 
финансовото положение на 
институциите и защитата на 
потребителите, като целта е да се 
допринесе за постигането на 
равнопоставеност. За тази цел 
Органът допринася за създаването на 
условия за последователно, ефективно и 
ефикасно прилагане на посоченото в 
член 1, параграф 2 право на Общността, 
за засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en

Обосновка

Предвид опита от 2008/2009 г. стрес-тестовете, включително оценката на 
въздействието върху потребителите, следва да се извършват на равнището на 
Общността при използване на общи методологии, като по този начин се създава 
равнопоставеност при разглеждането на спасителни мерки. 
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Изменение 293
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и
v) подобряване на координацията на
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система,
v) и vii) подобряване на координацията 
и сътрудничеството в надзора на 
международно равнище, повишаване на 
конкурентоспособността в световен 
план и подпомагане на финансовото 
развитие на по-слабо развитите 
икономики. За тази цел Органът 
допринася за създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en
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Изменение 294
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
хармонизиране и прилагане на 
посоченото в член 1, параграф 2 право 
на Европейския съюз, за засилване на 
интегрирането и сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, и за 
провеждане на икономически анализ 
на пазарите с оглед насърчаване на 
постигането на целите на Органа. 

Or. en

Изменение 295
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
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специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, и за 
провеждане на икономически анализ 
на пазарите с оглед насърчаване на 
постигането на целите на Органа.

Or. en

Обосновка

Важно е всички действия на европейския надзорен орган да бъдат предприемани с 
оглед на по-широката глобална конкурентна картина, в т.ч. предотвратяването на 
регулаторния арбитраж. Европейският надзорен орган следва също така да 
провежда икономически анализи, за да взема по-информирани решения относно 
въздействието от неговите действия върху по-широкия пазар, както и за 
въздействието на събитията на по-широкия пазар върху неговите действия. Това е в 
съответствие с най-добрите практики на равнище държави-членки.

Изменение 296
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
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високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, и за 
провеждане на икономически анализ 
на пазарите с оглед насърчаване на 
постигането на целите на Органа.

Or. en

Обосновка

Целта е да се вземе предвид необходимостта от засилване на конкуренцията, както е 
посочено в доклада на Skinner.

Изменение 297
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 

4. Целта на Органа е да допринася за: i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за регулиране и надзор на 
високо, ефективно и съответстващо 
равнище; ii) защита на вложителите и 
инвеститорите; iii) осигуряване на 
защита на целостта, ефикасността и 
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правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

правилното функциониране на 
финансовите пазари; iv) поддържане на 
стабилността на финансовата система и 
v) подобряване на координацията на 
надзора на международно равнище. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, и за 
провеждане на икономически анализ 
на пазарите с оглед насърчаване на 
постигането на целите на Органа. 
Анализът следва да е основан на 
международно приетите стандарти 
и практики.

Or. en

Изменение 298
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на своите задачи
Органът следва да отделя специално 
внимание на институциите с 
европейско измерение, по-специално 
като осигури тясна връзка с 
колегиумите на надзорните органи, 
отговарящи за надзора на тези 
институции.

Or. en
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Изменение 299
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. При изпълнението на задачите, 
възложени му с настоящия 
регламент, Органът действа 
независимо и обективно, в интерес 
единствено на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Важно е да се осигури защита на регулаторната, надзорната, институционалната и 
финансовата независимост на европейските надзорни органи. По тази причина се 
предлага да се въведе изрична разпоредба в регламентите, свързани с независимостта 
на европейските надзорни органи. Тази разпоредба ще допълни другите разпоредби на 
регламентите, които са съсредоточени върху независимостта също и на 
председателя на европейския надзорен орган.

Изменение 300
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Европейска система за финансов 

надзор
1. Органът е част от Европейска 
система за финансов надзор, чиято 
основна цел е да гарантира 
правилното прилагане на нормите, 
приложими в областта на 
финансовия сектор, с оглед запазване 
на финансовата стабилност и, 
благодарение на това, гарантиране на 
доверието във финансовата система 
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като цяло и на достатъчната 
защита на потребителите на 
финансови услуги.
2. Европейската система за финансов 
надзор се състои от следните органи:
a) Европейски съвет за системен риск;
б) Европейски надзорен орган (ценни 
книжа и пазари), създаден с 
Регламент (ЕС) № .../... [EОЦКП]; 
в) Европейски надзорен орган 
(застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване), създаден с 
Регламент (ЕС) № .../... [EОЗППО]; 
г) Органа; 
д) Европейски надзорен орган 
(Съвместен комитет), предвиден в 
член 40;
е) органите на държавите-членки, 
посочени в член 1, параграф 2 на 
Регламенти (ЕО) №…/… [EОЦКП], 
Регламент (ЕО) № …/2009 [EОЗППО] 
и Регламент ЕО № …/…[ЕБО];
ж) Комисията, за целите на 
изпълнение на задачите, посочени в 
членове 7 и 9.
3. Органът осъществява редовно и 
тясно сътрудничество с Европейския 
комитет за системен риск, както и с 
Европейския надзорен орган 
(Застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване) и Европейския 
надзорен орган (Ценни книжа и 
пазари) посредством Европейските 
надзорни органи (Съвместен 
комитет), посочени в член 40, като 
осигурява междусекторна 
съгласуваност на работата и 
постигане на общи позиции в 
областта на надзора над 
финансовите конгломерати и по други 
междусекторни въпроси.
4. В съответствие с принципа на 
лоялното сътрудничество, залегнал в 
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член 4, параграф 3 от Договора за ЕС, 
участниците в ЕСФН си 
сътрудничат с доверие и пълно 
взаимно зачитане, като следят по-
специално за обмена на необходима и 
надеждна информация помежду си.
5. Единствено надзорните органи, 
включени в Европейска система за 
финансов надзор, имат право да 
извършват надзор на финансовите 
институции, извършващи дейност в 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Целта е Комисията да бъде включена в Европейската система за финансов надзор, 
както се посочва в доклада на Goulard.

Изменение 301
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Европейска система за финансов 

надзор
1. Органът е част от Европейска 
система за финансов надзор, наричана 
по-нататък „ЕСФН“, която 
функционира като интегрирана 
мрежа от надзорни органи, 
обединяваща всички органи в 
държавите-членки и в Европейския 
съюз, които имат правомощия в 
областта на финансовия надзор,
както е посочено в настоящия 
регламент и свързаните регламенти 
на ЕС. Нейната основна цел е да 
гарантира силен и последователен 
европейски надзор на финансовите 



AM\809989BG.doc 29/91 PE439.966v01-00

BG

институции, което ще донесе доверие 
във финансовата система, ще 
подпомогне устойчивия европейски 
растеж и ще удовлетвори нуждите 
на бизнеса и гражданите.
2. ЕСФН се състои от следните 
органи:
a) Европейски съвет за системен риск;
б) Европейски надзорен орган (ценни 
книжа и пазари), създаден с 
Регламент (ЕС) № .../... [EОЦКП];
в) Европейски надзорен орган 
(застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване), създаден с 
Регламент (ЕС) № .../... [EОЗППО];
г) Органа;
д) Съвместния комитет на 
европейските надзорни органи, 
предвиден в член 40;
е) органите на държавите-членки, 
посочени в член 1, параграф 2 на 
Регламенти (ЕО) №…/… [EОЦКП], 
Регламент (ЕО) № …/2009 [EОЗППО] 
и Регламент ЕО № …/…[ЕБО];
ж) Комисията, за целите на 
изпълнение на задачите, посочени в 
членове 7 и 9.
3. Всички участници в ЕСФН 
осъществяват тясно сътрудничество 
помежду си с доверие и пълно взаимно 
зачитане в съответствие с принципа 
на лоялното сътрудничество, 
залегнал в член 4, параграф 3 от 
Договора за ЕС.
4. Всички финансови институции са 
обект на обвързващите от правна 
гледна точка актове по европейското 
право, както и на надзор от страна на 
компетентните органи, които са 
част от ЕСФН.
5. ЕСФН не възпрепятства 
компетентните органи да 
упражняват национални надзорни 
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правомощия в съответствие с
европейските обвързващи от правна 
гледна точка актове и с 
международните принципи за 
благоразумие относно банковия 
надзор.
6. Единствено надзорните органи, 
включени в Европейска система за 
финансов надзор, имат право да 
извършват надзор на финансовите 
институции, извършващи дейност в 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 302
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „финансови институции“ означава 
кредитни институции, както са 
определени в Директива 2006/48/EО, 
инвестиционни дружества, както са 
определени в Директива 2006/49/EО, и 
финансови конгломерати, както са 
определени в Директива 2002/87/EО;

(1) „финансови институции“ означава 
всяко предприятие с основен предмет 
на дейност приемане на депозити, 
отпускане на кредити, предоставяне 
на застрахователни услуги или на 
други финансови услуги на клиенти 
или членове, както и осъществяване 
на финансови инвестиции и на 
търговия за собствена сметка и 
каквото и да е друго предприятие или 
образувание със седалище в 
Европейския съюз, чийто предмет на 
дейност е със сходна същност, дори 
когато няма преки отношения с 
широката общественост;

Or. en
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Изменение 303
Diogo Feio

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „финансови институции“ означава 
кредитни институции, както са 
определени в Директива 2006/48/EО, 
инвестиционни дружества, както са 
определени в Директива 2006/49/EО, и 
финансови конгломерати, както са 
определени в Директива 2002/87/EО;

(1) „финансови институции“ означава 
предприятия или образувания, които 
са обект на някой от 
законодателните актове, посочени в 
член 1, параграф 2. По отношение на 
Директива 2005/60/ЕО обаче, 
„финансови институции“ означава 
единствено кредитни и финансови 
институции, както са определени в 
тази директива;

Or. en

Изменение 304
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „финансови институции“ означава 
кредитни институции, както са 
определени в Директива 2006/48/EО, 
инвестиционни дружества, както са 
определени в Директива 2006/49/EО, и 
финансови конгломерати, както са 
определени в Директива 2002/87/EО;

(1) „финансови институции“ означава 
кредитни институции, както са 
определени в Директива 2006/48/EО, 
инвестиционни дружества, както са 
определени в Директива 2006/49/EО, 
финансови конгломерати, както са 
определени в Директива 2002/87/EО, и 
като цяло всички видове предприятия 
или образувания, които са обект на 
някой от законодателните актове, 
посочени в член 1, параграф 2;

Or. en
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Изменение 305
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „финансови институции“ означава 
кредитни институции, както са 
определени в Директива 2006/48/EО, 
инвестиционни дружества, както са 
определени в Директива 2006/49/EО, и 
финансови конгломерати, както са 
определени в Директива 2002/87/EО;

(1) „финансови институции“ означава 
кредитни институции, както са 
определени в Директива 2006/48/EО, 
инвестиционни дружества, както са 
определени в Директива 2006/49/EО, и 
финансови конгломерати, както са 
определени в Директива 2002/87/EО, 
както и публични банки, и по-
специално банки за развитие;

Or. fr

Обосновка

Това изменение се отнася до Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), която е 
публична банка за развитие и не подлежи на контрол от страна на национален орган. 
През 2007 г. Европейският парламент, след политически дебат относно годишния 
доклад за 2006 г. на Европейската инвестиционна банка, поиска тази институция да 
бъде подчинена на правилата за финансов надзор, които са валидни за останалите 
кредитни учреждения, както и на реален независим регулаторен контрол.

Изменение 306
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „компетентни органи“ означава 
компетентни органи, както са 
определени в Директиви 2006/48/EО и
2006/49/EО, а когато става въпрос за 
схеми за гарантиране на депозитите —
органи, които управляват схемите за 
гарантиране на депозитите съгласно 
Директива 94/19/ЕО.

(2) „компетентни органи“ означава 
компетентни органи за кредитните и 
финансовите институции, както са 
определени в Директиви 2006/48/EО,
2006/49/EО, 2007/64/ЕО, 2009/110/ЕО, 
2002/65/ЕО и 2005/60/ЕО, а когато става 
въпрос за схеми за гарантиране на 
депозитите — публични органи, които 
управляват схемите за гарантиране на 
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депозитите, или в случаите където 
тези схеми се управляват от частно 
дружество — публични органи, които 
упражняват надзор на схемата,
съгласно Директива 94/19/ЕО.

Or. en

Изменение 307
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „компетентни органи“ означава 
компетентни органи, както са 
определени в Директиви 2006/48/EО и 
2006/49/EО, а когато става въпрос за
схеми за гарантиране на депозитите —
органи, които управляват схемите за 
гарантиране на депозитите съгласно
Директива 94/19/ЕО.

(2) „компетентни органи“ означава 
компетентни органи, както са 
определени в Директиви 2006/48/EО и 
2006/49/EО, а когато става въпрос за 
схеми за гарантиране на депозитите —
компетентни органи, които са 
посочени в Директива 94/19/ЕО.

Or. en

Изменение 308
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „системен риск“ означава риск от 
разстройване на финансовите услуги, 
което е причинено от значимо 
отслабване на цялата финансова 
система или на части от нея и може 
да има сериозни отрицателни 
последици за реалната икономика. 
Всички видове финансови 
институции и посредници, пазари, 
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инфраструктури и инструменти 
могат да бъдат системно важни в 
определена степен.

Or. en

Изменение 309
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) „трансграничен риск“ означава
риск, който е причинен от 
икономически дисбаланси или 
финансови слабости в целия 
Европейски съюз или части от него и 
може да има значителни 
отрицателни последици за 
транзакциите между 
икономическите оператори на две или 
повече държави-членки, за 
функционирането на вътрешния 
пазар или за публичните финанси на 
ЕС или на някоя от неговите 
държави-членки. Всички видове 
икономически и финансови рискове 
могат да имат трансграничен ефект 
в известна степен.

Or. en

Изменение 310
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът е орган на Общността с 
юридическа правосубектност.

1. Органът е орган на Европейския съюз
с юридическа правосубектност.
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Or. en

Изменение 311
Wolf Klinz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При изпълнението на задачите, 
възложени му с настоящия 
регламент, Органът действа 
независимо и обективно, в интерес 
единствено на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Трите европейски надзорни органа следва да работят в интерес на целия ЕС.

Изменение 312
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Като членове на Органа 
националните надзорни органи следва 
да действат с европейска насоченост.

Or. en
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Изменение 313
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът е със седалище в Лондон. Органът е със седалище във 
Франкфурт.

Or. en

Изменение 314
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът е със седалище в Лондон. Органът е със седалище в
[Франкфурт].

Or. en

Обосновка

Улеснява координацията на работата на органите.

Изменение 315
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът е със седалище в Лондон. Органът е със седалище в (...).

Or. en
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Обосновка

В заключенията на Европейския съвет от 13 декември 2003 г. се подчертава, че „На 
последно място, представителите на държавите-членки, заседаващи на равнище 
държавни и правителствени ръководители, се съгласиха да дават предимство на 
присъединяващите се държави, след тяхното присъединяване към Съюза, по 
отношение на местоположението на други служби или агенции, които ще бъдат 
създадени в бъдеще, без това да се отразява на факта, че ако бъде създадена 
европейска прокуратура, нейното седалище ще бъде в Люксембург в съответствие с 
разпоредбите на Решението от 8 април 1965 г.“

Изменение 316
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът има следните задачи: 1. С оглед осигуряването на 
ефективен и последователен 
европейски надзор на финансовите 
институции Органът има следните 
задачи:

Or. en

Изменение 317
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) да допринася за установяването на 
висококачествени общи регулаторни и 
надзорни стандарти и практики, по-
специално чрез представянето на 
становища пред институциите на 
Общността, както и чрез разработване 
на насоки, препоръки и проекти на 
технически стандарти, които да се 
основават на посоченото в член 1, 

(a) да допринася за установяването на 
висококачествени общи регулаторни и 
надзорни стандарти и практики, по-
специално чрез представянето на 
становища пред институциите на 
Европейския съюз, както и чрез 
разработване на насоки, препоръки и 
проекти на технически стандарти, които 
да се основават на настоящия 
регламент и на посоченото в член 1, 



PE439.966v01-00 38/91 AM\809989BG.doc

BG

параграф 2 законодателство; параграф 2 законодателство;

Or. en

Изменение 318
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) да допринася за последователното 
прилагане на законодателството на 
Общността, по-специално чрез принос 
към общата култура на надзор, като 
осигурява последователно, ефективно и 
работещо прилагане на посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, 
чрез предотвратяване на регулаторния 
арбитраж, чрез действия за 
посредничество и уреждане на 
разногласия между компетентните 
органи, чрез насърчаване на 
съгласуваното функциониране на 
колегиумите на надзорните органи и 
вземане на мерки в извънредни 
ситуации;

(б) да допринася за последователното 
прилагане на законодателството на 
Общността, по-специално чрез принос 
към общата култура на надзор, като 
осигурява последователно, ефективно и 
работещо прилагане на посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, 
чрез предотвратяване на регулаторния 
арбитраж, чрез действия за 
посредничество и уреждане на 
разногласия между компетентните 
органи, чрез насърчаване на ефективен 
и последователен надзор на 
финансовите институции с 
европейско измерение и гарантиране 
на съгласуваното функциониране на 
колегиумите на надзорните органи и 
вземане на мерки в извънредни 
ситуации;

Or. en

Изменение 319
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) да допринася за последователното 
прилагане на законодателството на 

(б) да допринася за последователното 
прилагане на стандартите и 



AM\809989BG.doc 39/91 PE439.966v01-00

BG

Общността, по-специално чрез принос 
към общата култура на надзор, като 
осигурява последователно, ефективно и 
работещо прилагане на посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, 
чрез предотвратяване на регулаторния 
арбитраж, чрез действия за 
посредничество и уреждане на 
разногласия между компетентните 
органи, чрез насърчаване на 
съгласуваното функциониране на 
колегиумите на надзорните органи и 
вземане на мерки в извънредни 
ситуации;

законодателството на ЕС, по-специално 
чрез принос към общата култура на 
надзор, като осигурява последователно, 
ефективно и работещо прилагане на 
настоящия регламент и посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, 
чрез предотвратяване на регулаторния 
арбитраж, чрез действия за 
посредничество и уреждане на 
разногласия между компетентните 
органи, чрез гарантиране на 
съгласуваното функциониране на 
колегиумите на надзорните органи и 
вземане на мерки, наред с другото, в 
извънредни ситуации;

Or. en

Изменение 320
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) да допринася за последователното 
прилагане на законодателството на
Общността, по-специално чрез принос 
към общата култура на надзор, като 
осигурява последователно, ефективно и 
работещо прилагане на посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, 
чрез предотвратяване на регулаторния 
арбитраж, чрез действия за 
посредничество и уреждане на 
разногласия между компетентните 
органи, чрез насърчаване на 
съгласуваното функциониране на 
колегиумите на надзорните органи и 
вземане на мерки в извънредни 
ситуации;

(б) да допринася за последователното 
прилагане на законодателните актове 
на ЕС, по-специално чрез принос към 
общата култура на надзор, като 
осигурява последователно, ефективно и 
работещо прилагане на посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, 
чрез предотвратяване на регулаторния 
арбитраж, чрез действия за 
посредничество и уреждане на 
разногласия между компетентните 
органи, чрез насърчаване на 
съгласуваното функциониране на 
колегиумите на надзорните органи и 
вземане на мерки в извънредни 
ситуации;

Or. en



PE439.966v01-00 40/91 AM\809989BG.doc

BG

Обосновка

In order to ensure consistency with the terminology of the Art. 290 Lisbon Treaty, 
“Community legislation” should be replaced with “legislative acts”. Furthermore there is no 
need for the transfer to the EU level of direct supervisory powers over some financial 
institutions.</Original> The supervisory process involves discretionary decision-making, 
which under the current legal framework cannot be delegated to EU authorities. Identifying 
and naming some institutions as “systemically relevant” or “financial institutions with EU 
dimension”, is not appropriate as there is no criteria for such distinctions. 

Изменение 321
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в) да улеснява делегирането на задачи и 
задължения между компетентните 
органи;

(в) да стимулира и улеснява 
делегирането на задачи и задължения 
между компетентните органи;

Or. en

Изменение 322
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в) да улеснява делегирането на задачи и 
задължения между компетентните 
органи;

(в) да насърчава и улеснява 
делегирането на задачи и задължения 
между компетентните органи;

Or. en
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Изменение 323
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) да си сътрудничи тясно с ЕССР, по-
специално като предоставя на ЕССР
необходимата информация за 
изпълнение на неговите задачи и като 
осигурява подходящи последващи 
действия в отговор на 
предупрежденията и препоръките на 
ЕССР;

(г) да си сътрудничи тясно с ЕКСР, по-
специално като предоставя на ЕКСР
необходимата информация за 
изпълнение на неговите задачи в 
съответствие с член 21, параграф 2, и 
като осигурява подходящи последващи 
действия в отговор на 
предупрежденията и препоръките на 
ЕКСР;

Or. en

Обосновка

Изменението е съобразено със съответното съкращаване на правомощията за 
събиране на информация в по-нататъшните изменения на член 21, параграф 2. 
Очевидно съществува необходимост от подобряване на обмена на информация с цел 
повишаване на разбирането на системния риск. Важно е обаче да не се подценяват 
нагласите на пазара вследствие на евентуалното разкриване на чувствителни и 
поверителни данни, които биха могли да нарушат правилното функциониране на 
финансовите пазари.

Изменение 324
Pervenche Berès

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(гa) да си сътрудничи тясно с отдела 
на ЕОЦКП, който отговаря за 
защитата на инвеститорите, 
одобряването и наблюдението на 
продуктите и търговията с тях, по-
специално като предоставя на 
ЕОЦКП необходимата информация за 
изпълнение на неговите задачи;
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Or. en

Обосновка

На ЕОЦКП следва да бъде възложена задача за защита на инвеститорите. За тази 
задача следва да отговаря само един надзорен орган, но в дейността му в тази сфера
трябва да му се оказва съдействие. Това е начинът за възможно най-голямо 
приближаване до т. нар. модел „върхове близнаци“ (“twin peaks”), без да се изменят 
радикално трите предложения за регламенти за ЕСФН. 

Изменение 325
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

(д) да извършва сравнителен анализ на 
компетентните органи, да засили 
съгласуваността в резултатите от 
надзора;

(д) да организира и извършва 
сравнителен анализ на компетентните 
органи, да засили съгласуваността в 
резултатите от надзора;

Or. en

Изменение 326
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

(д) да извършва сравнителен анализ на 
компетентните органи, да засили 
съгласуваността в резултатите от 
надзора;

(д) да организира и извършва 
сравнителен анализ на компетентните 
органи, да засили съгласуваността в 
резултатите от надзора;

Or. en
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Изменение 327
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еa) да оценява, по-специално 
достъпността, наличността и 
цената на кредитите за 
домакинствата и предприятията, 
особено за МСП;

Or. en

Изменение 328
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еб) да провежда икономически 
анализи на пазарите, рисковете и 
съответните силно задлъжнели 
предприятия с цел предоставяне на 
информация за изпълнението на 
функциите на Органа;

Or. en

Изменение 329
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ев) да насърчава защитата на 
инвеститорите и вложителите;
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Or. en

Изменение 330
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ж) да изпълнява всякакви други 
конкретни задачи, предвидени в 
настоящия регламент или в посоченото 
в член 1, параграф 2 законодателство на 
Общността.

(ж) да изпълнява всякакви други 
конкретни задачи, предвидени в 
настоящия регламент или в посоченото
в член 1, параграф 2 законодателство на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 331
Jean-Pierre Audy

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) да бъде контролен и регулаторен 
орган за всички институции, посочени 
в член 2, и които не са подчинени на 
контрол от страна на национален 
надзорен орган;

Or. fr

Обосновка

Определени финансови институции и/или банки за развитие, като Европейската 
инвестиционна банка, не подлежат на контрол от страна на национален надзорен 
орган, тъй като са международни финансови институции. Предложението има за цел 
новият европейски банков орган да играе тази роля на надзорен и регулаторен орган. 
Настоящото предложение се отнася основно до Европейската инвестиционна банка.
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Изменение 332
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жа) да поеме, по целесъобразност, 
всички съществуващи задачи на
Комитета на европейските банкови 
надзорници;

Or. en

Изменение 333
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жб) да публикува на своя уебсайт и 
редовно да актуализира информация, 
свързана със своята сфера на дейност,
за да се гарантира леснодостъпна 
информация за обществеността.

Or. en

Изменение 334
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(вa) да изисква от националните 
компетентни органи да провеждат 
стрес-тестове въз основа на обща 
методология;
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Or. en

Обосновка

Европейският банков орган следва да има правомощията да провежда стрес-тестове, 
за да гарантира гъвкавостта на системата и да получава подходяща информация въз 
основа на хармонизирана форма и методология на отчитане в съответствие с член 
17.

Изменение 335
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) да взема самостоятелни решения, 
насочени към компетентните органи, в 
конкретните случаи, посочени в 
членове 10 и 11;

(г) да взема самостоятелни или 
колективни решения, насочени към 
компетентните органи, в конкретните 
случаи, посочени в членове 10 и 11;

Or. en

Изменение 336
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

(д) да взема самостоятелни решения, 
насочени към финансовите 
институции в конкретните случаи, 
посочени в член 9, параграф 6, член 10, 
параграф 3 и член 11, параграф 4;

заличава се

Or. en
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Изменение 337
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

(д) да взема самостоятелни решения, 
насочени към финансовите институции 
в конкретните случаи, посочени в 
член 9, параграф 6, член 10, параграф 3 
и член 11, параграф 4;

(д) да взема самостоятелни или 
колективни решения, насочени към 
финансовите институции в конкретните 
случаи, посочени в член 9, параграф 6, 
член 10, параграф 3 и член 11, параграф 
4;

Or. en

Изменение 338
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква еa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еa) да налага забрана върху 
търговията с определени продукти 
или видове транзакции, ако ЕССР е 
издал такава препоръка на ЕБО, с 
оглед предотвратяване на сериозни 
заплахи за правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари, в т. ч. 
защитата на инвеститорите, или за 
стабилността на цялата или на част 
от финансовата система в Съюза.
След определен период, посочен в 
забраната, ЕССР и ЕБО следва да 
преценят дали да продължат 
забраната. Налагането на забрана 
върху продукти и транзакции следва 
да се използва като крайна мярка;

Or. en
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Изменение 339
Marta Andreasen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква еa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еa) Органът регулира търговията с 
финансови продукти както на 
отбелязващи растеж, така и на 
понижаващи се пазари, за да се
предотврати нарушаване на 
защитата на инвеститорите и да се 
поддържа правилното функциониране 
и целостта на финансовите пазари. 
За да се поддържа ликвидността на 
пазарите, след повишаване на цената
на продуктите могат да бъдат
позволени къси продажби;

Or. en

Обосновка

Надзорният орган следва сам да взема решение дали да позволи разумни пазарни 
практики, както и да ги регулира с оглед оптималното функциониране на пазара, като 
не се забравя необходимостта от защита на инвеститорите.

Изменение 340
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква еa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еa ) да гарантира, че националните 
органи разполагат с необходимата 
информация, отнасяща се до 
финансовите институции, и да взема 
участие по тази информация, когато 
тя засяга институции с европейско 
измерение;
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Or. en

Обосновка

Очевидно съществува необходимост от подобряване на обмена на информация с цел 
повишаване на разбирането на системния риск. Все пак, вече има установени канали 
за събиране и обмен на информация между компетентните органи и ЕБО не трябва 
да отправя искания за информация пряко до отделните органи.

Изменение 341
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква еa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еa) да събира пряко необходимата 
информация относно финансовите 
институции;

Or. en

Изменение 342
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква еa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еa) да насърчава координираните 
действия между компетентните 
органи както е посочено в член 16, 
включително активирането на 
техните правомощия като членове на 
Органа, за постигане на общ отговор 
на ЕС за справяне със системните и 
трансгранични рискове;

Or. en
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Изменение 343
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква еб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еб) да анализира и следи дали на 
единният финансов пазар има 
продукти или видове транзакции, 
които представляват заплаха за 
цялата финансова система или за 
част от нея;

Or. en

Обосновка

Не е реалистично ЕБО да трябва да проверява задълбочено всеки продукт и вид 
транзакция. Освен това, вече съществуват регламенти например за защитата на 
потребителите, финансовите консултации, капиталовата адекватност и нелоялната 
конкуренция. Тези действащи регламенти вече представляват защита за 
потребителите и за институцията.

Изменение 344
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква еб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. при упражняването на своите 
правомощия, посочени в параграф 2, 
букви а) и г), Органът взема под 
внимание националното 
законодателство на държавите-
членки, което е съобразено с правото 
на Общността.

Or. en
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Изменение 345
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът упражнява изключителни 
надзорни правомощия над субекти от 
общностен мащаб или с предмет на 
икономическа дейност в цялата 
Общност, възложени му по силата на 
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство.

заличава се

Or. en

Обосновка

Надзорът следва да се осъществява най-вече на национално равнище от националните 
органи.

Изменение 346
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът упражнява изключителни 
надзорни правомощия над субекти от 
общностен мащаб или с предмет на 
икономическа дейност в цялата 
Общност, възложени му по силата на 
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство. 

заличава се

Or. en
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Изменение 347
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът упражнява изключителни 
надзорни правомощия над субекти от 
общностен мащаб или с предмет на 
икономическа дейност в цялата 
Общност, възложени му по силата на 
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство.

3. Органът упражнява изключителни 
европейски надзорни правомощия над 
субекти от европейски мащаб или с 
предмет на икономическа дейност в 
целия Европейски съюз, възложени му 
по силата на посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство.

Or. en

Изменение 348
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел Органът разполага с 
подходящи правомощия да извършва 
разследване и да привежда 
разпоредбите в сила съгласно 
съответното законодателство, 
както и с правото да начислява 
такси. 

заличава се

Or. en

Изменение 349
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел Органът разполага с За тази цел Органът разполага с 
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подходящи правомощия да извършва 
разследване и да привежда 
разпоредбите в сила съгласно 
съответното законодателство, както и с 
правото да начислява такси.

подходящи правомощия да извършва 
разследване и да привежда 
разпоредбите в сила съгласно 
съответното законодателство, както и с 
правото да начислява такси. Органът 
работи в тясно сътрудничество с 
компетентните органи и използва 
техния опит и знания, средства и 
правомощия, за да осъществява 
изключителните надзорни 
правомощия и да извършва 
разследвания.

Or. en

Обосновка

Органът следва да работи в тясно сътрудничество с компетентните органи. От 
съществено значение е новата надзорна структура да използва техния опит и знания, 
средства и правомощия, за да осъществява изключителните надзорни правомощия и
да извършва разследвания.

Изменение 350
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел Органът разполага с 
подходящи правомощия да извършва 
разследване и да привежда 
разпоредбите в сила съгласно 
съответното законодателство, както и с 
правото да начислява такси.

За тази цел Органът разполага с 
подходящи европейски правомощия да 
извършва разследване и да привежда 
разпоредбите в сила съгласно 
съответното законодателство, както и с 
правото да начислява такси.

Or. en
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Изменение 351
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 a
Правомощия на органите в 

държавите-членки, които са 
компетентни органи и членове на 

Органа
С цел постигане на целите на Органа, 
органите в държавите-членки, които 
са компетентни органи и членове на 
Органа, имат правомощия да 
приемат превантивни и коригиращи 
надзорни мерки. Тези правомощия, 
свързани с финансовите институции 
и осъществявани по пропорционален 
начин, включват възможността да:
a) изискват и получават подходяща 
информация;
б) налагат изисквания за отчетност 
и разкриване;
в) извършват проверки на място;
г) приемат пруденциални мерки (в т.ч. 
засягащи конфликт на интереси, 
добро управление, ликвидност, 
политики за провизии, дивиденти и 
възнаграждения);
д) разделят или отделят дейностите 
по банкиране на дребно от 
търговията и други несвързани 
дейности в случай на преценка за 
риск, в резултат на оценка, следваща 
общи критерии;
е) ограничат или временно забранят 
определени продукти и видове 
операции, които могат пряко или 
косвено да предизвикат прекалена 
променливост на пазарите или да 
внесат смущение в цялата или в част 
от европейската финансова система, 
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публичните финанси или реалната 
икономика;
ж) наредят на финансовите 
институции да действат чрез 
дъщерно предприятие в случай на 
преценка за вътрешен риск, в 
резултат на оценка, следваща общи 
критерии;
з) налагат възпиращи глоби;
и) отстраняват управители и 
директори;
й) отстраняват ръководни кадри или 
съвет на директорите;
к) временно да се намесват във 
финансови институции;
л) оттеглят ограничената 
отговорност на значителни 
акционери на финансови институции, 
когато не действат в защита на 
корпоративния интерес в случаи на 
липса на прозрачност, безразсъдно 
кредитиране или заемане на капитал, 
или сериозни и систематични 
нарушения;
м) разширяват финансовата 
отговорност за управители, 
директори или финансови 
институции, които причиняват или 
сътрудничат при сериозни и 
систематични нарушения или имат 
неподходящи системи за стимулиране 
на своите служби;
н) упражняват контрол, когато е 
необходимо, по отношение на 
декларациите на управители и 
директори във връзка с интереси, 
дейности и активи;
о) изискват разработването на 
подробен режим за разрешаване на 
проблеми, подлежащ на редовна 
актуализация, който съдържа 
структуриран механизъм за ранна 
намеса, бързи коригиращи действия и 
план за действие при извънредни 
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ситуации, свързани с фалит;
п) анулират лицензи и изтеглят 
паспорти;
р) съгласуват протоколи за постигане 
на обща реакция на европейско ниво, 
възможно най-бързо и автоматично, 
с цел предотвратяване или 
коригиране на пазарни смущения.

Or. en

Изменение 352
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Технически стандарти Единен правилник

Or. en

Изменение 353
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. С цел гарантиране на ефективен 
и последователен европейски надзор 
на финансовите институции, 
Комисията, като взема предвид 
международните принципи, 
изпълнявани от ЕС, и в съответствие 
със законодателството на ЕС, приема 
с помощта на регламенти и решения 
регулаторни стандарти и одобрява 
надзорни стандарти, с цел постигане 
на Единен правилник за европейски 
финансов надзор.
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Or. en

Изменение 354
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б. Единният правилник:
a) изброява определенията, които се 
съдържат в европейското 
законодателство;
б) определя общи елементи за 
изисквания за отчитане и разкриване, 
които се съдържат в европейското 
законодателство;
в) осигурява необходимите елементи, 
за да се гарантира ефективно 
сътрудничество, включително 
надзорната оценка на риска и обмена
на информация, както е посочено в 
европейското законодателство;
г) определя подходящи регулаторни и 
надзорни стандарти за ранно 
предупреждение и препоръки на ЕССР 
по отношение на целия Европейски 
съюз или значителна част от него;
д) определя подходящи регулаторни и 
надзорни стандарти за справяне с 
трансграничните рискове, 
идентифицирани от Органа или 
европейските институции в целия 
Европейски съюз или значителна част 
от него;
е) определя подходящи регулаторни и 
надзорни стандарти относно 
изисквания за отчитане, разкриване, 
както и пруденциални изисквания за 
съответните задлъжнелите в много 
висока степен предприятия и 
инвестиционни предприятия, 
действащи в целия ЕС, с цел избягване 
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на системни рискове и предприемане 
на действия спрямо трансгранични 
рискове.

Or. en

Изменение 355
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът може да разработва 
технически стандарти в областите, 
конкретно определени в 
законодателството по член 1, параграф 
2. Органът представя своя проект за 
стандарти на Комисията за одобрение.

1. Органът разработва технически 
стандарти в областите, конкретно 
определени в настоящия регламент и 
в законодателството по член 1, параграф 
2, или по искане на Комисията. 
Техническите стандарти не 
включват избор за провеждане на 
политика и отразяват принципа на 
пропорционалност. Органът представя 
своя проект за стандарти на Комисията 
за приемане като делегирани актове 
(регулаторни стандарти) или 
одобрение като актове за изпълнение 
(надзорни стандарти) съгласно 
настоящия регламент и 
законодателството по член 1, 
параграф 2. Проектостандартите се 
представят и едновременно с това на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 356
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът може да разработва 
технически стандарти в областите, 

1. Органът може да разработва 
технически стандарти за допълнение и 
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конкретно определени в 
законодателството по член 1, параграф 
2. Органът представя своя проект за 
стандарти на Комисията за 
одобрение.

изменение на елементи, които не са 
съществени за законодателството по 
член 1, параграф 2. Техническите 
стандарти не представляват 
стратегически или политически 
решения и тяхното съдържание не
може да излиза извън рамките на 
законодателството, на което се 
основават.

Or. en

Обосновка

Техническите стандарти и техният обхват следва ясно да бъдат определени. Следва 
да бъде изяснено, че техническите стандарти не могат да включват избор за 
провеждане на стратегия или политика и че тяхната цел е ограничена до улесняване 
прилагането на законодателството, което попада в обхвата на дейност на 
Европейския банков орган. Следва да бъде изяснено, че Комисията ще приема 
техническите стандарти по силата на правомощията, дадени й от Договора да 
приема делегирани актове.

Изменение 357
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът може да разработва 
технически стандарти в областите, 
конкретно определени в 
законодателството по член 1, 
параграф 2. Органът представя своя 
проект за стандарти на Комисията 
за одобрение.

1. Органът може да разработва 
технически стандарти за допълнение, 
актуализиране и изменение на 
елементи, които не са съществени за
законодателните актове по член 1, 
параграф 2. Техническите стандарти 
не предполагат стратегически 
решения и тяхното съдържание не 
може да излиза извън рамките на 
законодателството, на което се 
основават.

Or. en

Обосновка

Да се включи думата „актуализират“ и да се замести думата „законодателство“ 
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със „законодателни актове“, както е посочено в доклада на Skinner.

Изменение 358
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът може да разработва 
технически стандарти в областите, 
конкретно определени в 
законодателството по член 1, параграф 
2. Органът представя своя проект за 
стандарти на Комисията за одобрение.

1. Органът може да разработва 
технически стандарти в областите, 
конкретно определени в 
законодателството по член 1, параграф 
2. Техническите стандарти не 
включват избор за провеждане на 
политика и са ограничени до 
определяне на условията за прилагане 
на това законодателство. Органът 
представя своя проект за стандарти на 
Комисията за одобрение.

Or. en

Обосновка

Обвързващите стандарти съгласно член 7 не бива да се простират за области, които 
са обхванати от становище на надзора. Няма достатъчна обосновка да не се 
провеждат открити консултации за техническите стандарти. Предлаганата 
възможност Европейската комисия по свое усмотрение да изменя техническите 
стандарти на европейските надзорни органи в името на интересите на Общността 
замъглява разграничението между „технически“ и „политически“ в тази област. 
Следователно тази възможност следва да бъде ограничена, за да се използва само в 
краен случай и за да се приведе текстът в съответствие с общия подход на Съвета.

Изменение 359
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът може да разработва 
технически стандарти в областите, 
конкретно определени в 
законодателството по член 1, параграф 

1. Органът може да разработва 
технически стандарти в областите, 
конкретно определени в 
законодателството по член 1, параграф 
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2. Органът представя своя проект за 
стандарти на Комисията за 
одобрение.

2. Техническите стандарти не 
включват стратегически решения и 
тяхното съдържание не може да 
излиза извън рамките на 
законодателството, на което се 
основават.

Or. en

Изменение 360
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът може да разработва 
технически стандарти в областите, 
конкретно определени в
законодателството по член 1, параграф 
2. Органът представя своя проект за 
стандарти на Комисията за 
одобрение.

1. Органът може да разработва 
технически стандарти за допълнение и 
изменение на елементи, които не са 
съществени за законодателството по 
член 1, параграф 2. Техническите 
стандарти допринасят за единен 
правилник, но не представляват 
стратегически решения и тяхното 
съдържание не може да излиза извън 
рамките на законодателството, на 
което се основават.

Or. en

Изменение 361
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът, при необходимост, провежда 
открити обществени консултации по 
техническите стандарти и анализира 
свързаните с тях възможни разходи и 

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът провежда открити обществени 
консултации с всички заинтересовани 
страни и анализира свързаните с тях 
възможни разходи и ползи, освен ако 
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ползи. тези консултации и анализи не са 
непропорционални по отношение на 
обхвата и въздействието на 
въпросните технически стандарти 
или по отношение на спешния 
характер на въпроса. Органът също 
иска становище или съвет от
Групата на участниците в банковия 
сектор, посочена в член 22.

Or. en

Изменение 362
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът, при необходимост, провежда 
открити обществени консултации по 
техническите стандарти и анализира 
свързаните с тях възможни разходи и 
ползи.

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът провежда открити обществени 
консултации по техническите стандарти 
и анализира свързаните с тях възможни 
разходи и ползи, освен ако тези 
консултации и анализи са 
непропорционални по отношение на 
обхвата и въздействието на 
въпросните технически стандарти 
или по отношение на спешния 
характер на въпроса.

Or. en

Изменение 363
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът, при необходимост, 

Органът провежда открити 
обществени консултации относно 
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провежда открити обществени 
консултации по техническите 
стандарти и анализира свързаните с 
тях възможни разходи и ползи.

техническите стандарти и преди да 
приеме проекти за технически 
стандарти, анализира 
потенциалните разходи и ползи, 
свързани с тях, както и тяхната 
практическа възможност на пазара 
за финансови услуги на ЕС. Органът 
също така иска становище или съвет 
от Групата на участниците в 
банковия сектор, посочена в член 22.

Or. en

Изменение 364
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът, при необходимост, провежда 
открити обществени консултации по 
техническите стандарти и анализира 
свързаните с тях възможни разходи и 
ползи.

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът провежда открити обществени 
консултации по техническите стандарти
и анализира свързаните с тях възможни 
разходи и ползи преди да приеме 
проекта на техническите стандарти. 
Посочената в член 22 Група на 
участниците в банковия сектор може 
да предложи свое становище и съвет 
по време на този процес.

Or. en

Изменение 365
Sharon Bowles, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът, при необходимост, провежда 
открити обществени консултации по 
техническите стандарти и анализира 

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът, при необходимост, провежда 
открити обществени консултации по 
техническите стандарти и анализира 
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свързаните с тях възможни разходи и 
ползи.

свързаните с тях възможни разходи и 
ползи. Органът взема предвид 
различните ефекти на стандартите 
върху демократично контролирани 
кооперативи, по смисъла на член 2, 
параграф 5, букви а) до д) от 
Директива 2008/48/ЕО относно 
договорите за потребителски 
кредити, които играят важна роля в 
борбата със социалната изключване
на нивото на местните общности. 
Техническите стандарти отразяват 
принципа на пропорционалност.

Or. en

Обосновка

Европейският банков орган трябва да отчита различните бизнес модели, които 
съществуват в сектора на финансовите услуги. Техническите стандарти не бива да 
се различават за един и същи вид финансова институция в държавите-членки, но те
трябва да осигуряват гъвкавост, за да се вземе предвид съществуването на 
демократично контролирани кооперативи, чиито бизнес модели не поемат рискове и 
които играят важна роля в борбата със социалното изключване в местните 
общности.

Изменение 366
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът, при необходимост, провежда 
открити обществени консултации по 
техническите стандарти и анализира 
свързаните с тях възможни разходи и 
ползи.

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът провежда открити обществени 
консултации по техническите стандарти 
и анализира свързаните с тях възможни 
разходи и ползи.

Or. en

Обосновка

В новата надзорна рамка следва в пълна степен да се прилага по-добра регулация и 
пропорционалност. Не са достатъчни консултации и оценка на въздействието „при 
необходимост“. Обществените консултации и анализите на разходите и ползите 
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трябва да са систематични при изготвянето на технически стандарт, насоки и 
препоръки, за да се гарантира прозрачност и да се повиши ефикасността.

Изменение 367
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът, при необходимост, провежда 
открити обществени консултации по 
техническите стандарти и анализира 
свързаните с тях възможни разходи и 
ползи.

Преди да ги представи на Комисията, 
Органът провежда открити обществени 
консултации по техническите стандарти 
и анализира свързаните с тях възможни 
разходи и ползи.

Or. en

Обосновка

Обвързващите стандарти съгласно член 7 не бива да се простират за области, които 
са обхванати от становище на надзора. Няма достатъчна обосновка да не се 
провеждат открити консултации за техническите стандарти. Предлаганата 
възможност Европейската комисия по свое усмотрение да изменя техническите 
стандарти на европейските надзорни органи в името на интересите на Общността 
замъглява разграничението между „технически” и „политически“ в тази област. 
Следователно тази възможност следва да бъде ограничена, за да се използва само в 
краен случай и за да се приведе текстът в съответствие с общия подход на Съвета.

Изменение 368
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от получаване 
на проекта на стандарти Комисията 
решава дали да го одобри. Комисията 
може да удължи този срок с един месец. 
Комисията може да одобри проекта 
за стандарти само частично или да 

В рамките на три месеца от получаване 
на проекта на стандарти Комисията 
решава дали да го одобри. Комисията 
може да удължи този срок с един месец. 
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го измени, ако интересите на 
Общността го налагат.

Or. en

Обосновка

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Изменение 369
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от получаване 
на проекта на стандарти Комисията 
решава дали да го одобри. Комисията 
може да удължи този срок с един месец. 
Комисията може да одобри проекта за 
стандарти само частично или да го 
измени, ако интересите на 
Общността го налагат.

В рамките на три месеца от получаване 
на проекта на стандарти Комисията 
решава дали да го одобри, да го одобри 
частично или да го отхвърли. 
Комисията може да удължи този срок с 
един месец. Комисията информира 
Европейския парламент и Съвета за 
своето решение, като излага 
причините за него.

Or. en

Обосновка

На Комисията не бива да се дава правомощие да изменя техническите стандарти. Те 
са технически по характер и следователно следва да се разработват само от 
технически експерти в рамките на европейските надзорни органи. Ако стандартите 
са неподходящи поради правни или пазарни причини, Комисията може да ги отхвърли 
изцяло или отчасти.
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Изменение 370
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от получаване 
на проекта на стандарти Комисията 
решава дали да го одобри. Комисията 
може да удължи този срок с един месец. 
Комисията може да одобри проекта за 
стандарти само частично или да го 
измени, ако интересите на 
Общността го налагат.

В рамките на три месеца от получаване 
на проекта на стандарти Комисията 
решава дали да го одобри, да го одобри 
частично или да го отхвърли. 
Комисията може да удължи този срок с 
един месец. Комисията информира 
Европейския парламент и Съвета за 
своето решение, като излага 
причините за него.

Or. en

Обосновка

Комисията не следва да има правомощия да изменя съдържанието на техническите 
стандарти, а само да гарантира, че изготвеното от ЕНО е в съответствие с 
правото на ЕС.

Изменение 371
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от получаване 
на проекта на стандарти Комисията 
решава дали да го одобри. Комисията 
може да удължи този срок с един 
месец. Комисията може да одобри
проекта за стандарти само частично
или да го измени, ако интересите на 
Общността го налагат.

В рамките на три месеца от получаване 
на проекта на технически стандарти 
Комисията одобрява проекта на 
надзорните стандарти, ако те са в 
съответствие с европейското 
законодателство. В рамките на 
същия срок Комисията може да приеме
проекта за технически стандарти или 
да го измени, ако те са изготвени като 
регулаторни стандарти. И в двата 
случая Комисията може да удължи 
този срок с един месец.

Or. en
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Изменение 372
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от получаване 
на проекта на стандарти Комисията 
решава дали да го одобри. Комисията 
може да удължи този срок с един месец. 
Комисията може да одобри проекта за 
стандарти само частично или да го 
измени, ако интересите на Общността
го налагат.

В рамките на три месеца от получаване 
на проекта на стандарти Комисията 
решава дали да го одобри. Комисията 
може да удължи този срок с един месец. 
В изключителни обстоятелства 
Комисията може да одобри проекта за 
стандарти само частично или да го 
измени, ако интересите на Европейския 
съюз го налагат.

Or. en

Обосновка

Обвързващите стандарти съгласно член 7 не бива да се простират за области, които 
са обхванати от становище на надзора. Няма достатъчна обосновка да не се 
провеждат открити консултации за техническите стандарти. Предлаганата 
възможност Европейската комисия по свое усмотрение да изменя техническите 
стандарти на европейските надзорни органи в името на интересите на Общността 
замъглява разграничението между „технически“ и „политически“ в тази област. 
Следователно тази възможност следва да бъде ограничена, за да се използва само в 
краен случай и за да се приведе текстът в съответствие с общия подход на Съвета.

Изменение 373
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията не може да променя 
съдържанието на техническите 
стандарти, изготвени от Органа, без 
предварително съгласуване с него, 
както е предвидено в настоящия член.
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Or. en

Изменение 374
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Комисията не одобри стандартите 
или ги одобри частично или ги измени, 
тя информира Органа за мотивите си.

Ако Комисията възнамерява да не 
одобри стандартите, тя връща проекта 
на стандартите на Органа, като в 
писмена форма обяснява причините 
защо те противоречат на 
обществените интереси на 
Европейския съюз, не спазват 
принципа на пропорционалност или 
пречат на интеграцията на 
европейския единен пазар.

Or. en

Обосновка

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Изменение 375
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Комисията не одобри стандартите 
или ги одобри частично или ги измени, 
тя информира Органа за мотивите си.

Ако Комисията възнамерява да не 
одобри стандартите, тя връща проекта 
на стандартите на Органа, като в 
писмена форма обяснява причините 
защо те противоречат на 
обществените интереси на 
Европейския съюз, не спазват 
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принципа на пропорционалност или 
пречат на интеграцията на 
европейския единен пазар.

Or. en

Обосновка

Комисията не следва да има правомощия да изменя техническите стандарти, приети 
от Европейския банков орган, за да се зачита независимостта на Органа.

Комисията следва да прилага техническите стандарти посредством процедура на 
одобрение с право на контрол. Следователно тя може да се възпротиви на проект на 
технически стандарти само ако счита, че решението на Европейския банков орган
противоречи на обществените интереси на Общността, не спазва принципа на 
пропорционалност или пречи на интеграцията на европейския единен пазар.

Изменение 376
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Комисията не одобри стандартите 
или ги одобри частично или ги измени, 
тя информира Органа за мотивите си.

Ако Комисията възнамерява, като 
последна мярка, да не одобри 
стандартите или ги одобри частично или 
ги измени, тя връща проекта на 
стандартите на Органа, като 
предлага мотивирани изменения. В 
срок от 6 седмици Органът може да 
измени проектостандартите въз 
основа на предложените от 
Комисията изменения и отново да ги 
представи на Комисията под 
формата на официално становище.

Or. en

Обосновка

Обвързващите стандарти съгласно член 7 не следва да се простират за области, 
които са обхванати от становище на надзора. Няма достатъчна обосновка да не се 
провеждат открити консултации за техническите стандарти. Предлаганата 
възможност Европейската комисия по свое усмотрение да изменя техническите 
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стандарти на европейските надзорни органи в името на интересите на Общността 
замъглява разграничението между „технически“ и „политически“ в тази област. 
Следователно тази възможност следва да бъде ограничена, за да се използва само в 
краен случай и за да се приведе текстът в съответствие с общия подход на Съвета.

Изменение 377
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Комисията не одобри стандартите 
или ги одобри частично или ги измени, 
тя информира Органа за мотивите си.

Ако Комисията не одобри стандартите, 
тя предлага мотивирани изменения и 
връща проекта на стандартите на
Органа. Органът може да измени 
проекта на стандартите въз основа 
на предложените от Комисията 
изменения и отново да го представи 
на Комисията за одобрение.

Or. en

Обосновка

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Изменение 378
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Комисията не одобри 
стандартите или ги одобри частично 

Във всеки случай Комисията 
информира Органа, Европейския 
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или ги измени, тя информира Органа 
за мотивите си.

парламент и Съвета за своето 
решение, като излага причините за 
него.

Or. en

Изменение 379
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако до изтичането на срока Органът 
не представи изменени стандарти 
или представи стандарти, които не 
са изменени в съответствие с 
предложените от Комисията 
изменения, Комисията, като последна 
мярка, може да приеме стандартите 
с измененията, които счете за 
подходящи, или да ги отхвърли.

Or. en

Обосновка

Обвързващите стандарти съгласно член 7 не бива да се простират за области, които 
са обхванати от становище на надзора. Няма достатъчна обосновка да не се 
провеждат открити консултации за техническите стандарти. Предлаганата 
възможност Европейската комисия по свое усмотрение да изменя техническите 
стандарти на ЕНО в името на интересите на Общността замъглява 
разграничението между „технически“ и „политически“ в тази област. Следователно 
тази възможност следва да бъде ограничена, за да се използва само в краен случай и за 
да се приведе текстът в съответствие с общия подход на Съвета.
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Изменение 380
Danuta Jazłowiecka

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на един месец от 
получаването на изменените 
стандарти Комисията одобрява 
представените стандарти с 
измененията, предложени от Органа, 
или ги отхвърля и информира 
Европейския парламент и Съвета за 
своето решение, като излага 
причините за него.

Or. en

Обосновка

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA.

Изменение 381
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на един месец от 
получаването на изменените 
стандарти Комисията одобрява 
представените стандарти с 
измененията, предложени от Органа, 
или ги отхвърля.
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Or. en

Обосновка

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA.

Изменение 382
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема регулаторните 
стандарти като делегирани актове в 
съответствие с членове 7а до 7г от 
настоящия регламент и одобрява 
надзорните стандарти като актове 
за изпълнение, следвайки процедура 
съгласно член 291 от Договора за 
функционирането на ЕС.

Or. en

Изменение 383
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от 6 седмици Органът изменя 
проекта на стандартите, като 
надлежно отчита забележките на 
Комисията.
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Or. en

Обосновка

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Изменение 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от 6 седмици Органът изменя 
проекта на стандартите, като 
надлежно отчита забележките на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Комисията не следва да има правомощия да изменя техническите стандарти, приети 
от ЕБО, за да се зачита независимостта на Органа.

Комисията следва да прилага техническите стандарти посредством процедура на 
одобрение с право на контрол. Следователно тя може да се възпротиви на проект на 
технически стандарти само ако счита, че решението на ЕБО противоречи на
обществените интереси на Общността, не спазва принципа на пропорционалност или 
пречи на интеграцията на европейския единен пазар.
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Изменение 385
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 4б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията не може да променя 
съдържанието на техническите 
стандарти, изготвени от Органа, без 
предварително съгласуване с него, 
както е предвидено в настоящия член.

Or. en

Обосновка

Обвързващите стандарти съгласно член 7 не бива да се простират за области, които 
са обхванати от становище на надзора. Няма достатъчна обосновка да не се 
провеждат открити консултации за техническите стандарти. Предлаганата 
възможност Европейската комисия по свое усмотрение да изменя техническите 
стандарти на ЕНО в името на интересите на Общността замъглява 
разграничението между „технически“ и „политически“ в тази област. Следователно 
тази възможност следва да бъде ограничена, за да се използва само в краен случай и за 
да се приведе текстът в съответствие с общия подход на Съвета.

Изменение 386
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Стандартите се приемат от Комисията 
с помощта на регламенти или решения и 
се публикуват в Официален вестник на 
Европейския съюз.

2. Стандартите се приемат от Комисията 
с помощта на директиви, регламенти 
или решения и се публикуват в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

Това ще даде възможност всички мерки от ниво 2 да се приемат от европейските 
надзорни органи, премахвайки нуждата от мерки от ниво 2, които не включват 
европейските надзорни органи.
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Изменение 387
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Стандартите се приемат от 
Комисията с помощта на регламенти
или решения и се публикуват в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

2. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 7а 
до 7г, предназначени да установят 
техническите стандарти, посочени в 
параграф 1. Техническите стандарти 
се разработват, отчитайки 
пропорционалността като 
основополагащ принцип. Тези актове 
са под формата на регламенти и
решения и следва да се публикуват в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. eenen

Обосновка

Техническите стандарти в ЕС не трябва да водят до прекалено натоварване на 
сектора с регулаторни изисквания. Това е от особена важност за по-малките банки. 
Единният правилник следва да предвижда подход на пропорционалност. Следва да се 
поясни, че Комисията ще приема техническите стандарти по силата на 
компетенциите, дадени й от Договора да приема делегирани актове (член 290 от 
Договора от Лисабон). Необходима е голяма прозрачност по време на процеса на 
одобрение на техническите стандарти.

Изменение 388
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Стандартите се приемат от 
Комисията с помощта на регламенти
или решения и се публикуват в 
Официален вестник на Европейския 

2. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 7а 
до 7г, предназначени да установят 
техническите стандарти, посочени в 
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съюз. параграф 1. Техническите стандарти 
се разработват, отчитайки 
пропорционалността като 
основополагащ принцип. Тези актове 
са под формата на регламенти и
решения и се публикуват в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Европейският правилник не трябва да води до прекалено натоварване на сектора с 
регулаторни изисквания. Единният правилник следва да предвижда по-скоро подход 
„еднакъв риск – еднакви правила“, а не – „една мярка за всички“.

Изменение 389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Стандартите се приемат от 
Комисията с помощта на регламенти 
или решения и се публикуват в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

2. Комисията приема технически 
стандарти в съответствие с членове 
7а до 7г. Тези актове се приемат от 
Комисията под формата на регламенти
или решения.

Or. en

Обосновка

Техническите стандарти следва да се считат за делегирани актове, както е 
предвидено в член 29 от ДФЕС.
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Изменение 390
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Стандартите се приемат от 
Комисията с помощта на регламенти 
или решения и се публикуват в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

2. След приключване на надлежната 
процедура стандартите се публикуват 
в Официален вестник на Европейския 
съюз под заглавие съответно 
„Делегирани стандарти на ЕС“ или 
„Стандарти на ЕС за изпълнение“.

Or. en

Изменение 391
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Единният правилник редовно се 
актуализира и адаптира към новото 
европейско законодателство.

Or. en

Изменение 392
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В своя годишен доклад Органът 
посочва кои национални органи не са 
спазили регулаторните и надзорни 
стандарти.
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Or. en

Изменение 393
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
1. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7, може да бъде 
оттеглено от Европейския 
парламент или от Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение за отмяна на делегирането 
на правомощия, се стреми да уведоми 
за това другата институция и 
Комисията, като посочва 
делегираните правомощия, по 
отношение на които може да се 
извърши оттегляне.
3. Решението относно оттеглянето 
прекратява посочените в него 
делегирани правомощия. То влиза в 
сила незабавно или на по-късна дата, 
посочена в него. Решението не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са влезли в сила. 
Решението се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Това е необходимо съгласно новите процедури на „комитология“. За Парламента не 
трябва да има задължение да представя в писмена форма мотивите за оттегляне. 
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Изменение 394
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
Делегиране

1. Правомощията за приемане на 
регулаторните стандарти, посочени 
в член 7, се предоставят на 
Комисията за неопределен срок, освен 
ако секторното законодателство не 
предвижда друго.
2. Веднага щом приеме делегиран акт, 
Комисията уведомява за това 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета.
3. Правомощието за приемане на 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията, при спазване на 
условията, посочени в членове 7б и 7в.

Or. en

Изменение 395
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7б
Оттегляне на делегирани правомощия
1. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7, може да бъде 
оттеглено от Европейския 
парламент или от Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
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решение за отмяна на делегирането 
на правомощия, се стреми да уведоми 
за това другата институция и 
Комисията в разумен срок от време 
преди вземането на окончателно 
решение, като посочва делегираните 
правомощия, по отношение на които 
може да се извърши оттегляне, както 
и евентуалните причини за него.
3. Решението влиза в сила незабавно 
или на по-късна дата, посочена в него. 
Решението не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са 
влезли в сила. Решението се публикува 
в Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 396
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7б
1. Европейският парламент или 
Съветът могат да представят 
възражения срещу делегиран акт в 
срок от четири месеца от датата на 
уведомяването. По инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета този период може да се 
удължи с два месеца.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са повдигнали възражения 
срещу делегирания акт, той се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него.
Преди изтичането на този срок и в 
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извънредни и надлежно обосновани 
случаи, Европейският парламент и 
Съветът могат заедно да 
информират Комисията, че не 
възнамеряват да представят 
възражения срещу делегиран акт. В 
тези случаи делегираният акт се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът представят възражение 
срещу делегиран акт, той не влиза в 
сила.

Or. en

Обосновка

Това е необходимо съгласно новите процедури на „комитология“. За Парламента не 
трябва да има задължение да представя в писмена форма мотивите за 
възражението. 

Изменение 397
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7в
Възражения срещу делегирани актове 
1. Европейският парламент или 
Съветът могат да представят 
възражения срещу делегиран акт в 
срок от четири месеца от датата на 
уведомяването. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета 
този период може да се удължи с два 
месеца.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са повдигнали възражения 
срещу делегирания акт, той се 
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публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него.
Преди изтичането на този срок и в 
изключителни и надлежно 
обосновани случаи, Европейският 
парламент и Съветът могат заедно 
да информират Комисията, че не 
възнамеряват да представят 
възражения срещу делегиран акт. В 
тези случаи делегираният акт се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът представят възражение 
срещу делегиран акт, той не влиза в 
сила. Институцията, представила 
възражението, посочва причините за 
възражението срещу делегирания 
акт.

Or. en

Изменение 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sven Giegold, Ramon Tremosa 
i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 7г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7г
Неприемане или изменение на 
проекти на делегирани актове

1. В случай че Комисията не одобри 
проект на делегиран акт или го 
измени, Комисията информира за 
това Органа, Европейския парламент 
и Съвета, като излага причините за 
това.
2. В рамките на един месец 
Европейският парламент или 
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Съветът може да покани отговорния 
член на Комисията и председателя на 
Органа да изложат и обяснят своите 
различия на заседание на 
компетентната комисия на 
Европейския парламент или Съвета, 
свикано ad hoc.

Or. en

Обосновка

С цел съгласуваност с доклада на Skinner.

Изменение 399
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на създаването на 
последователни, ефективни и работещи 
надзорни практики в рамките на 
Европейската система за финансов 
надзор и на осигуряването на общо, 
уеднаквено и последователно прилагане 
на законодателството на Общността, 
Органът издава насоки и препоръки, 
насочени към компетентните органи или 
към финансовите институции. 

С оглед на създаването на 
последователни, ефективни и работещи 
надзорни практики в рамките на 
Европейската система за финансов 
надзор и на осигуряването на общо, 
уеднаквено и последователно прилагане 
на законодателството на Общността, 
Органът издава насоки и препоръки, 
насочени към компетентните органи или 
към финансовите институции. По 
въпроси, за които Органът е 
оправомощен от законодателството 
да разработва технически стандарти 
съгласно член 7 от настоящия 
регламент, той издава насоки и 
препоръки единствено след 
приемането на стандартите.

Or. en

Обосновка

Очевидно е важно да се гарантира, че насоките или препоръките не заместват 
стандарти, когато законодателството предвижда стандарти: това е въпрос на 
правна сигурност. Освен това съгласно основополагащата цел за установяване на ясен 
единен правилник стимулът и законодателният мандат на европейските надзорни 



PE439.966v01-00 86/91 AM\809989BG.doc

BG

органи да предлагат стандарти следва да бъдат много силни.

Изменение 400
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на създаването на 
последователни, ефективни и работещи 
надзорни практики в рамките на 
Европейската система за финансов 
надзор и на осигуряването на общо, 
уеднаквено и последователно прилагане 
на законодателството на Общността, 
Органът издава насоки и препоръки, 
насочени към компетентните органи или 
към финансовите институции.

С оглед на създаването на 
последователни, ефективни и работещи 
надзорни практики в рамките на 
Европейската система за финансов 
надзор, за да се избегне евентуална
„надпревара докрай“ от страна на 
националните органи във връзка със 
съзнателното снижаване на 
надзорните стандарти с цел 
повишаване на 
конкурентоспособността на техните 
финансови центрове, и на 
осигуряването на общо, уеднаквено и 
последователно прилагане на 
законодателството на Общността, 
Органът издава насоки и препоръки, 
насочени към компетентните органи или 
към финансовите институции.

Or. en

Изменение 401
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на създаването на 
последователни, ефективни и работещи 
надзорни практики в рамките на 
Европейската система за финансов 
надзор и на осигуряването на общо, 

С оглед на създаването на 
последователни, ефективни и работещи 
надзорни практики в рамките на 
Европейската система за финансов 
надзор и на осигуряването на общо, 
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уеднаквено и последователно прилагане 
на законодателството на Общността, 
Органът издава насоки и препоръки, 
насочени към компетентните органи или 
към финансовите институции.

уеднаквено и последователно прилагане 
на законодателството на Общността, 
Органът издава насоки и препоръки, 
насочени към компетентните органи или 
към финансовите институции,
отчитайки различния характер на 
банките.

Or. en

Изменение 402
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът провежда открити 
обществени консултации относно 
насоките и препоръките и анализира 
свързаните с тях възможни разходи и 
ползи. Органът също иска становище 
или съвет от Групата на 
участниците в банковия сектор, 
посочена в член 22. Насоките и 
препоръките се разработват, 
отчитайки пропорционалността 
като основополагащ принцип.

Or. en

Обосновка

Както и в случая с техническите стандарти, пропорционалността се определя за 
основополагащ принцип при разработването на насоки и препоръки. Откритите 
обществени консултации следва да са задължителни не само при разработването на 
техническите стандарти, но и при разработването на насоки и препоръки.
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Изменение 403
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът провежда открити 
обществени консултации с всички 
заинтересовани страни и анализира 
свързаните с тях възможни разходи и 
ползи, освен ако тези консултации и 
анализи не са непропорционални по 
отношение на обхвата и 
въздействието на въпросните насоки 
и препоръки или по отношение на 
спешния характер на въпроса. 
Органът също иска становище или 
съвет от Групата на участниците в 
банковия сектор, посочена в член 22.

Or. en

Изменение 404
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът провежда открити 
обществени консултации относно 
насоките и препоръките и анализира 
свързаните с тях възможни разходи и 
ползи. Органът също може да иска 
становище или съвет от Групата на 
участниците в банковия сектор.

Or. en
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Изменение 405
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насоките и препоръките се 
публикуват на уебсайта на Органа.

Or. en

Изменение 406
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи полагат всички 
усилия за спазване на тези насоки и 
препоръки. 

Компетентните органи и финансовите 
институции полагат всички усилия за 
спазване на тези насоки и препоръки. 

Or. en

Изменение 407
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на два месеца от 
издаването на насоката или 
препоръката всеки компетентен 
орган решава дали възнамерява да 
спазва тази насока или препоръка. В 
случай че не спазва тези насоки или 
препоръки, той информира Органа за 
своите мотиви. Органът може да 
реши, въз основа на всеки отделен 
случай, да публикува мотивите, 
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представени от компетентния орган. 

Or. en

Изменение 408
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В своя доклад Органът информира 
Парламента, Съвета и Комисията 
относно издадените насоки и 
препоръки. Органът може да посочи 
националните органи, които не ги 
изпълняват, и да опише как 
възнамерява да гарантира, че в бъдеще 
компетентните органи ще следват 
неговите препоръки и насоки.

Or. en

Изменение 409
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След издаването всички финансови 
институции ежегодно докладват по 
ясен и подробен начин дали спазват 
тази насока или препоръка.

Or. en
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Изменение 410
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В своя годишен доклад Органът 
посочва националните органи, които 
не изпълняват издадените от него 
насоки и препоръки, като описва как 
Органът възнамерява да гарантира 
следването на препоръките и 
насоките, които издава в бъдеще; той 
включва същата информация и за 
основните по-големи финансови 
институции.

Or. en

Изменение 411
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако компетентният орган не спази тези 
насоки или препоръки, той съобщава на 
Органа причините за това.

Ако компетентният орган не спази тези 
насоки или препоръки, той съобщава на 
Органа причините за това, а Органът ги 
публикува.

Or. en

Обосновка

Струва си да бъде засилен принципът „изпълнение или обяснение“ с цел укрепване на 
прилагането на техническите стандарти.


