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Изменение 531
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът насърчава координирания 
отговор на Общността, inter alia чрез:

Органът насърчава координиран, 
консолидиран и интегриран отговор на 
Европейския съюз, inter alia чрез:

Or. en

Изменение 532
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) предприемане на всички 
подходящи мерки в ситуации на 
финансова нестабилност и криза с 
оглед постигане на възможно най-
бързи и автоматични общи действия 
от страна на съответните 
компетентни национални надзорни 
органи;

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

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) изпълнение на функцията на 
централен получател на нормативни
отчети за институции, действащи в 
повече от една държава-членка. При 
получаване на отчетите Органът 
споделя информацията с 
компетентните национални органи.

Or. en

Обосновка

В много случаи ЕБО ще определя технически стандарти за въвеждане на капиталови 
и други правила (вж. Обща директива). За да гарантира, че всички регулаторни органи 
работят въз основа на един и същ набор от факти и че координацията при криза би 
била много по-гладка, ЕБО следва да стане централен получател на нормативни 
отчети, с което би се избегнало и сегашното дублиране, породено от отчитането на 
равнище държави-членки.

Изменение 534
Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) за институции, действащи в 
повече от една държава-членка, 
Органът става централен получател 
на нормативни отчети. При 
получаване на отчети Органът 
споделя информацията с 
компетентните национални органи.

Or. en
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Изменение 535
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) улесняване на координацията на 
действията, предприемани от 
съответните национални 
компетентни надзорни органи.

Or. en

Изменение 536
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът наблюдава и оценява 
пазарното развитие в областта на своята 
компетенция и при необходимост 
информира Европейския орган за
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване, Европейския 
орган за ценни книжа и пазари, ЕССР и 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията за съответните 
пруденциални тенденции на 
микроикономическо равнище, 
възможните рискове и слабите места.

1. Органът наблюдава и оценява 
пазарното развитие в областта на своята 
компетентност и при необходимост 
информира Европейския надзорен орган
(застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване), Европейския 
надзорен орган (ценни книжа и пазари), 
ЕКСР и Европейския парламент, Съвета 
и Комисията за съответните 
пруденциални тенденции на 
микроикономическо равнище, 
възможните рискове и слабите места.

Or. en

Обосновка

За коригиране на имената на органите.
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Изменение 537
Peter Skinner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Използването на икономически анализ ще позволи на Европейския надзорен орган да 
взема по-информирани решения относно въздействието на неговите действия върху 
по-широкия пазар и въздействието на събитията, случващи се на по-широкия пазар, 
върху неговите действия. Това е в съответствие с най-добрите практики на равнище 
държави-членки.

Изменение 538
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Органът включва в своя анализ 
икономически анализ на пазарите за 
кредитни институции, както и на 
въздействието на различни варианти 
на развитие на пазара върху тях. По-
специално Органът в сътрудничество с 
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тази цел той разработва и 
компетентните органи прилагат 
следното:

ЕКСР инициира и координира оценка в 
цялата Общност на устойчивостта на 
финансовите институции по отношение 
на неблагоприятно пазарно развитие. За 
тази цел той разработва и 
компетентните органи прилагат 
следното:

Or. en

Изменение 539
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

По-специално Органът в 
сътрудничество с ЕКСР инициира и 
координира оценка в цялата Общност на 
устойчивостта на финансовите 
институции по отношение на 
неблагоприятно пазарно развитие и на 
заплахи, произтичащи от 
характеристиките и процесите за 
дистрибуция на финансови продукти. 
За тази цел той разработва и 
компетентните органи прилагат 
следното:

Or. en

Обосновка

Изменението е в съответствие с инициативите на ЕС за предотвратяване на 
заблуждаващи търговски практики в сферата на отпускането на заеми, както и за 
постигане на защита на инвеститора в сферата на инвестициите (Документ за 
ключова информация за фондове на ПКИПЦК, предпродажбена информация и 
продажбени процеси при Пакети инвестиционни продукти на дребно.)
Характеристиките и процесите за дистрибуция на продуктите са от практическо 
значение от гледна точка както на предотвратяването на системния риск, така и на 
защитата на потребителите. Важно е да се заложи ясен ангажимент за тяхното 
изрично включване в обхвата на член 17, за който се предполага, че ще попадне под 
общото заглавие „неблагоприятни пазарни развития”.
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Изменение 540
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) общи методики за оценка на 
ефекта от характеристиките и 
процесите за дистрибуция на 
продуктите върху финансовата 
позиция на дадена институция и 
върху защитата на потребителите;

Or. en

Обосновка

Изменението е в съответствие с инициативите на ЕС за предотвратяване на 
заблуждаващи търговски практики в сферата на отпускането на заеми, както и за 
постигане на защита на инвеститора в сферата на инвестициите (Документ за 
ключова информация за фондове на ПКИПЦК, предпродажбена информация и 
продажбени процеси при Пакети инвестиционни продукти на дребно. 
Характеристиките и процесите за дистрибуция на продуктите са от практическо 
значение от гледна точка както на предотвратяването на системния риск, така и на 
защитата на потребителите. Важно е да се заложи ясен ангажимент за тяхното 
изрично включване в обхвата на член 17, за който се предполага, че ще попадне под 
общото заглавие „неблагоприятни пазарни развития”.

Изменение 541
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Важно е да се посочи, че Съвместният комитет играе ключова роля в координацията 
между европейските надзорни органи.

Изменение 542
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Органът успява да отрази подходящо 
междусекторното развитие, рисковете и 
слабите места посредством тясно 
сътрудничество с Европейския орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване и Европейския 
орган за ценни книжа и пазари и 
Европейския надзорен орган 
(Съвместен комитет).

Or. en

Обосновка

За да се включи Съвместният комитет.

Изменение 543
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

междусекторното развитие, рисковете и 
слабите места посредством тясно 
сътрудничество с Европейския орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване и Европейския 
орган за ценни книжа и пазари и
активно участие в рамките на 
Съвместния комитет на 
европейските надзорни органи.

Or. en

Изменение 544
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 545
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът представлява Европейския 
съюз на всички международни форуми 
относно регулирането и надзора на 
институциите, попадащи в обхвата 
на законодателството, посочено в 
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член 1, параграф 2. Националните 
компетентни органи могат да 
продължават да допринасят за
подобни форуми във връзка с 
национални въпроси и въпроси, 
свързани с техните собствени 
функции и компетентност, съгласно 
законодателството на ЕС.

Or. en

Изменение 546
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Органът може да установи контакти с 
надзорните органи от трети страни. Той 
може да сключи административни 
споразумения с международни 
организации и с администрациите на 
трети страни. Тези споразумения не 
възпрепятстват държавите-членки и 
техните компетентни органи да 
сключват двустранни или 
многостранни споразумения с трети 
страни.

Or. en

Обосновка

По-силната роля, отредена на Органа при представляването на Европейския съюз на 
международни форуми, следва да не засяга правото на държавите-членки и техните 
надзорни органи да продължават да сключват двустранни или многостранни 
споразумения с трети страни.
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Изменение 547
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Без да се засяга компетентността на 
институциите на Европейския съюз и 
на държавите-членки, Органът може 
да установи контакти и да сключи 
административни споразумения с 
надзорните органи, международни 
организации и с администрациите на 
трети страни.

Or. en

Изменение 548
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Терминологията следва да бъде приведена в съответствие с тази на член 290 от 
Договора от Лисабон. Външната компетентност на новия европейски орган следва да 
бъде упражнявана с общите външни правомощия на ЕС.
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Изменение 549
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В своя годишен доклад Органът 
представя административните 
споразумения и еквивалентните 
решения, договорени с международни 
организации или с администрацията 
в трети страни.

Or. en

Изменение 550
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В своя доклад Органът може да 
представи административните 
споразумения и съответстващите 
решения, договорени с международни 
организации или администрации или 
трети страни.

Or. en

Изменение 551
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на финансовите оценки 
на сливания и придобивания, попадащи 
в обхвата на Директива 2007/44/ЕО, 

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

Директива 2007/44/ЕО и изискващи 
съгласно тази директива консултация 
между компетентните органи от две 
или повече държави-членки, Органът 
може, по молба на един от свързаните 
със случая компетентни органи, да 
издаде или да публикува становище по 
финансово надзорната оценка, освен във 
връзка с критериите на член 19а, 
параграф 1, буква д) от Директива 
2006/48/ЕО. Становището се 
публикува незабавно и във всички 
случаи преди края на периода за 
оценка съгласно Директива 
2007/44/ЕО. В тази връзка се прилага 
член 20 за областите, за които 
Органът може да публикува 
становище.

Or. en

Обосновка

Сливането по дефиниция е специфично за институцията и чувствително към пазара и 
търговската ситуация и следва да остане предимно въпрос от компетентността на 
националните и на ЕС органи за регулиране на конкуренцията. Компетентността на 
европейските надзорни органи да дават съвети относно сливания следва да се 
ограничи до случаи, при които законодателството изисква консултация между 
компетентните органи.

Изменение 552
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на финансовите оценки 
на сливания и придобивания, попадащи 
в обхвата на Директива 2007/44/ЕО, 
Органът може по своя собствена 
инициатива или по молба на някой 
компетентен орган, да издаде или да 
публикува становище по финансово 
надзорната оценка, която следва да се 
извърши от органите на дадена

2. По отношение на финансовите оценки 
на сливания и придобивания, попадащи 
в обхвата на Директива 2007/44/ЕО, 
Органът става централен получател 
на нормативни отчети. Органът 
изпълнява функцията на модератор в 
процедурата и води свързаните със 
случая национални органи в 
процедурата, за да гарантира 
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държава-членка. В тази връзка се 
прилага член 20.

ефикасно протичане на процеса. Той 
може, по своя собствена инициатива 
или по молба на някой компетентен 
орган, да издаде или да публикува 
становище по финансово надзорната 
оценка, която следва да се извърши от 
органите на дадена държава-членка. В 
тази връзка се прилага член 20.

Or. en

Изменение 553
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. По отношение на финансовите оценки 
на сливания и придобивания, попадащи 
в обхвата на Директива 2007/44/ЕО, 
Органът може, по своя собствена 
инициатива или по молба на някой 
компетентен орган, да упражни 
мониторинг на оценките и да 
предложи насоки с оглед 
рационализиране на процеса и 
осигуряване на еднакви възможности, 
както и да издаде или да публикува 
становище по финансово надзорната 
оценка, която следва да се извърши от 
органите на дадена държава-членка. В 
тази връзка се прилага член 20.

Or. en
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Изменение 554
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Въз основа на общи насоки, 
Органът може да ръководи 
процедурата за промяна на контрола
съгласно Директива 2007/44/EО. При 
получаване на нотификацията
Органът координира процеса със 
съответните национални органи.

Or. en

Обосновка

Понастоящем, трансграничните банкови придобивания и увеличения на 
собствеността обикновено включват свързани дружества в няколко държави от ЕС 
(ЕИП), което активира много сходни изисквания за информацията. Подобно 
дублиране и многоходово обсъждане на документите, необходими за пълна 
окомплектовка, се оказва изключително тежко и тромаво. За подпомагане на 
интеграцията и подобряване на координацията при процедури за промяна на контрола
(Директива 2007/44/ЕО), и съответно за избягване на многократни процедури за 
промяна на контрола, ЕБО следва да координира процеса със съответните национални 
органи („едностъпков модел”).

Изменение 555
Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Въз основа на общи насоки, 
Органът може да ръководи 
процедурата за промяна на контрола
съгласно Директива 2007/44/EО. При 
получаване на нотификацията
Органът координира процеса със 
съответните национални органи.
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Or. en

Изменение 556
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Исканията на Органа следва да допълват съществуващите канали за събиране на 
информация. Където е уместно, следва да се използват общи формати и 
съществуващи статистически данни.

Изменение 557
Carl Haglund

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 558
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. По искане на Органа компетентните 
органи и други публични органи на 
държавата-членка предоставят на 
Органа цялата информация, която му е 
необходима, за да изпълни възложените 
му с настоящия регламент задължения,
при положение че адресатът има 
законен достъп до съответните 
данни и при положение че искането 
за информация е съразмерно по 
отношение на характера на 
въпросното задължение.

Or. en

Изменение 559
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 560
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Не е ясно какво се има предвид под „други публични органи“. 

Изменение 561
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът може също да изиска 
информацията да се предоставя 
периодично.

Органът може също да изиска 
информацията да се предоставя 
периодично, при условие че 
компетентният орган разполага с 
такава информация. Когато 
компетентните органи не събират 
такава информация, Органът следва 
да предвиди подобно искане, като 
въведе изменения в съответните 
изисквания за докладване съгласно 
техническите стандарти, залегнали в 
член 7.

Or. en
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Изменение 562
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът може също да изиска 
информацията да се предоставя 
периодично.

Органът може също да изиска 
информацията да се предоставя 
периодично. Преди всичко, исканията 
следва да допълват съществуващите 
канали за събиране на информация. 
Където е уместно, следва да се 
използват общи формати за 
докладване.

Or. en

Обосновка

Исканията на Органа следва да допълват съществуващите канали за събиране на 
информация. Където е уместно, следва да се използват общи формати за докладване
и съществуващи статистически данни.

Изменение 563
Carl Haglund

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът може също да изиска 
информацията да се предоставя 
периодично.

Органът може също да изиска 
информацията да се предоставя 
периодично. Преди всичко, исканията 
следва да допълват съществуващите 
канали за събиране на информация. 
Където е уместно, следва да се 
използват общи формати за 
докладване.

Or. en
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Изменение 564
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът може също да изиска 
информацията да се предоставя 
периодично.

Органът може също да изиска 
информацията да се предоставя 
периодично. Където е възможно, за 
тези искания се използват общи 
формати за докладване.

Or. en

Изменение 565
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да поиска информация в 
съответствие с този член, Органът 
първо взема предвид съществуващите 
статистически данни, изготвени, 
разпространени и разработени от 
Европейската статистическа 
система и Европейската система на 
централните банки.

Or. en

Обосновка

Исканията на Органа следва да допълват съществуващите канали за събиране на 
информация. Където е уместно, следва да се използват общи формати за докладване 
и съществуващи статистически данни.
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Изменение 566
Carl Haglund

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да поиска информация в 
съответствие с този член, Органът 
първо взема предвид съществуващите 
статистически данни, изготвени, 
разпространени и разработени от 
Европейската статистическа 
система и Европейската система на 
централните банки.

Or. en

Изменение 567
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако информацията не е налична 
или компетентните органи и другите 
публични органи на държавата-
членка не са предоставили навременен 
достъп до нея, органът може да 
отправи обосновано искане пряко към 
съответните финансови институции 
и други страни. Той уведомява 
съответните компетентни органи за 
своето искане.

заличава се

Or. en
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Изменение 568
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако информацията не е налична или 
компетентните органи и другите 
публични органи на държавата-членка 
не са предоставили навременен достъп 
до нея, органът може да отправи 
обосновано искане пряко към 
съответните финансови институции и 
други страни. Той уведомява 
съответните компетентни органи за 
своето искане.

2. Ако, до степента, до която може 
да съществува продължителен и 
сериозен риск от разстройване на 
пазара, който е подкрепен от 
обективно проверими данни и който 
предизвиква основателна 
загриженост у конкретна 
институция, информацията не е 
налична или компетентните органи и 
другите публични органи на държавата-
членка не са предоставили навременен 
достъп до нея, органът може да отправи 
обосновано искане пряко към 
съответните финансови институции и 
други страни. Съответната 
финансова институция има право –
без това да накърнява никой от 
правните способи, с които разполага –
да изразява становище относно 
основателността на искането, 
отправено от Органа. Той уведомява 
съответните компетентни органи за 
своето искане.

Or. en

Обосновка

Правомощията на европейските надзорни органи да изискват информация пряко от 
отделни институции следва да се използват само като последно средство и 
следователно първоначалното предложение следва да бъде изменено в посока към 
съкращаване, така че това да е възможно само в определени извънредни ситуации. 
Съществува ясна нужда от подобряване на обмена на информация за повишаване на 
разбирането за системен риск. Въпреки това е важно да не се подронват нагласите 
на пазара чрез възможно разкриване на чувствителни и поверителни данни, което би 
могло да разстрои правилното функциониране на финансовите пазари.
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Изменение 569
Carl Haglund

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако информацията не е налична или 
компетентните органи и другите 
публични органи на държавата-
членка не са предоставили навременен 
достъп до нея, органът може да отправи 
обосновано искане пряко към 
съответните финансови институции 
и други страни. Той уведомява 
съответните компетентни органи за 
своето искане.

2. Ако информацията не е налична или 
компетентните органи не са 
предоставили навременен достъп до нея, 
органът може да отправи надлежно 
аргументирано и обосновано искане 
пряко към други надзорни органи, 
министерството на финансите –
когато то разполага с пруденциална 
информация, централната банка или 
статистическата служба на 
свързаната с въпроса държава-членка. 
Той уведомява съответните 
компетентни органи за своето искане.

Or. en

Изменение 570
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако информацията не е налична или 
компетентните органи и другите 
публични органи на държавата-членка 
не са предоставили навременен достъп 
до нея, органът може да отправи 
обосновано искане пряко към 
съответните финансови институции и 
други страни. Той уведомява 
съответните компетентни органи за 
своето искане.

2. Ако информацията не е налична или 
компетентните органи и другите 
публични органи на държавата-членка 
не са предоставили навременен достъп 
до нея, органът може да отправи 
обосновано искане пряко към 
съответните финансови институции, 
при условие че разходите за 
предоставяне на такава информация 
на Органа са съразмерни на характера 
на информацията. Той уведомява 
съответните компетентни органи за 
своето искане.
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Or. en

Изменение 571
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 572
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

По искане на Органа компетентните 
органи и други публични органи на 
държавата-членка съдействат на Органа 
да получи цялата такава информация.
Когато, обаче, съответната 
информация е поискана от ЕКСР, 
националният компетентен орган 
трябва да даде съгласието си, преди 
Органът да предостави 
информацията на ЕКСР. Органът и 
националните компетентни органи 
се съобразяват изцяло със 
съществуващите договорености с 
надзорните органи на трети страни.

Or. en
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Обосновка

Правомощията на европейските надзорни органи да изискват информация пряко от 
отделни институции следва да се използват само като последно средство и 
следователно първоначалното предложение следва да бъде изменено в посока към 
съкращаване, така че това да е възможно само в определени извънредни ситуации. 
Съществува ясна нужда от подобряване на обмена на информация за повишаване на 
разбирането за системен риск. Въпреки това е важно да не се подронват нагласите 
на пазара чрез възможно разкриване на чувствителни и поверителни данни, което би 
могло да разстрои правилното функциониране на финансовите пазари.

Изменение 573
Carl Haglund

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 574
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

По искане на Органа компетентните 
органи съдействат на Органа да получи 
цялата такава информация.

Or. en



AM\810194BG.doc 27/74 PE439.986v01-00

BG

Изменение 575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При поискване от национален 
надзорен орган на държава-членка
Органът може да предостави всяка 
такава информация, необходима за да 
позволи на националния орган да 
изпълни задълженията си, при 
условие че въпросният национален 
орган има сключени подходящи 
споразумения за поверителност.

Or. en

Обосновка

Адаптация на изменението, предложено от Skinner, което засилва координацията.

Изменение 576
Peter Skinner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При поискване от национален 
надзорен орган на държава-членка
Органът предоставя всяка такава 
информация, необходима за да позволи 
на националния орган да изпълни 
задълженията си, при условие че 
въпросният национален орган има 
сключени подходящи споразумения за 
поверителност.

Or. en
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Обосновка

Информационният поток между даден национален орган и ЕНО следва да бъде 
двупосочен, така че националният орган да може да иска информация от ЕНО.

Изменение 577
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При поискване от национален 
надзорен орган на държава-членка
Органът предоставя всяка такава 
информация, необходима за да позволи 
на националния орган да изпълни 
задълженията си, при условие че 
въпросният национален орган има 
сключени подходящи споразумения за 
поверителност.

Or. en

Изменение 578
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При поискване от национален 
надзорен орган на държава-членка
Органът предоставя всяка такава 
информация, необходима за да му 
позволи да изпълни задълженията си, 
при условие че въпросният 
национален орган има сключени 
подходящи споразумения за 
поверителност.

Or. en
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Обосновка

Националните надзорни органи следва да имат достъп до информацията, събрана от 
ЕНО, с цел подобряване на сътрудничеството и качеството на надзорната дейност. 
Следователно, те следва да могат да отправят искания за данни на ЕНО, стига да 
имат сключени висококачествени споразумения за поверителност.

Изменение 579
Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. За институции, действащи в 
повече от една държава-членка, 
Органът става централен получател 
на нормативни отчети. При 
получаването на такива отчети
Органът споделя информацията с 
компетентните национални органи.

Or. en

Изменение 580
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският банков орган си 
сътрудничи с ЕССР.

1. Европейският банков орган работи в 
тясно сътрудничество с ЕКСР.

Or. en
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Изменение 581
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел провеждане на консултации със 
заинтересовани страни в области, 
свързани със задачите на Органа, се 
създава Група на участниците в 
банковия сектор.

1. С цел провеждане на консултации със 
заинтересовани страни в области, 
свързани със задачите на Органа, се 
създава Група на участниците в 
банковия сектор. Органът се 
консултира с Групата на 
участниците в банковия сектор по 
всички приложими свои решения и 
действия. Ако поради 
неотложността на случая не е 
възможна незабавна консултация, 
Групата на участниците в банковия 
сектор трябва да бъде информирана 
за решението възможно най-скоро.

Or. en

Изменение 582
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел провеждане на консултации
със заинтересовани страни в области, 
свързани със задачите на Органа, се 
създава Група на участниците в 
банковия сектор.

1. За улесняване на консултациите със 
заинтересовани страни в области, 
свързани със задачите на Органа, се 
създава Група на участниците в 
банковия сектор.

Or. en

Обосновка

Трябва ясно да се посочи, че групата на участниците в сектора не е единствената 
група, с която органът следва да се консултира.
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Изменение 583
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на 
Общността, техните служители, както 
и потребителите и ползвателите на 
банкови услуги.

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на Съюза, 
техните служители, както и 
потребителите и ползвателите на 
банкови услуги и представители на 
бизнеса. Трябва да бъдат представени 
различните модели и формати на 
финансови институции и 
предприятия. Най-малко петима от 
членовете трябва да бъдат 
изтъкнати независими 
представители на академичните 
среди. Броят на членовете, 
представляващи участниците на 
пазара, не трябва да надвишава 10. Не 
повече от 10 от членовете могат да 
бъдат представители на големи 
финансови институции. 

Or. en

Изменение 584
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на 
Общността, техните служители, 
както и потребителите и
ползвателите на банкови услуги.

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на Съюза, 
ползвателите на банкови услуги, 
включително представители на МСП. 
Най-малко петима от членовете 
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трябва да бъдат изтъкнати 
независими представители на 
академичните среди. Броят на 
членовете, представляващи 
ползвателите на банкови услуги,
включително организации на МСП, не 
трябва да надвишава 10. Не по-малко 
от 10 от членовете трябва да 
представляват кредитните и 
инвестиционни институции на 
Съюза.

Or. en

Изменение 585
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове,
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на 
Общността, техните служители, 
както и потребителите и ползвателите 
на банкови услуги.

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове. Не 
повече от 15 от членовете са 
представители на кредитните и 
инвестиционните институции. Най-
малко петима от членовете са 
представители на МСП, служители 
(като например синдикатите) и
потребителите и ползвателите на 
банкови услуги. Най-малко петима от 
членовете са изтъкнати независими 
представители на академичните 
среди.

Or. en

Обосновка

Уместно е да се гарантира подходящо разпределение на представителите на 
индустрията, като се има предвид сложният и специфичен за индустрията характер 
на някои от съветите, които групата на участниците в сектора се очаква да 
предлага. Въпреки това представителите на индустрията не трябва да заемат 
повече от половината от местата, а академичните среди също трябва да бъдат 
представени, за да се осигури допълнително непредубедено експертно мнение.
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Изменение 586
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и
инвестиционните институции на 
Общността, техните служители, както и 
потребителите и ползвателите на 
банкови услуги.

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове, 
представляващи кредитните и 
инвестиционните институции на 
Общността, техните служители, както и 
потребителите и ползвателите на 
банкови услуги. Групата на 
участниците в банковия сектор се 
състои от поне 10 представители на 
потребителите, и на ползватели 
като например МСП, 5 
представители на служителите, 5 
изтъкнати независими 
представители на академичните 
среди и не повече от 10 
представители от организациите на 
контролираните институции.

Or. en

Изменение 587
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на 
Общността, техните служители, 
както и потребителите и 
ползвателите на банкови услуги.

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на Съюза 
и представители на МСП. Най-малко 
петима от членовете са изтъкнати 
независими представители на 
академичните среди.
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Or. en

Обосновка

Предвид на изключително сложните въпроси, разглеждани от ЕБО, съставът на 
Групата на участниците в банковия сектор не изглежда подходящ от гледна точка на 
интеграцията на служителите, потребителите и други ползватели на дребно на 
банкови услуги. Освен това, изброяването на служителите, потребителите и 
ползвателите на банкови услуги води до излишно повторение. Представителството 
на МСП, в качеството им на ползватели, е напълно достатъчно.

Изменение 588
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на 
Общността, техните служители, както и
потребителите и ползвателите на 
банкови услуги.

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на 
Общността, техните служители, както и 
потребителите и ползвателите на 
банкови услуги и представители на 
МСП. Най-малко петима от 
членовете са изтъкнати независими 
представители на академичните 
среди.

Or. en

Обосновка

Следва да осигурим достатъчно представителство на академичната общност. Извън
това, няма причина изкуствено да диктуваме състава на Групата на участниците в 
банковия сектор.

Изменение 589
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в банковия 2. Групата на участниците в банковия 
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сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на 
Общността, техните служители, както и 
потребителите и ползвателите на 
банкови услуги.

сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на 
Общността, техните служители, както и 
потребителите и ползвателите на 
банкови услуги и представители на 
МСП. Броят на членовете, 
представляващи участниците на 
пазара, не трябва да надвишава 10. 
Най-малко 10 от членовете трябва да 
се избират от организации на МСП. 
Най-малко 3 от членовете трябва да 
представляват малките банки. Най-
малко 3 от членовете трябва да 
представляват кооперативните 
банки.

Or. en

Изменение 590
Thijs Berman

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на 
Общността, техните служители, 
както и потребителите и ползвателите 
на банкови услуги.

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на 
Общността, представители на 
синдикатите, както и 
представители от организациите на 
потребителите, ползвателите на банкови 
услуги и представители на МСП.

Or. en

Обосновка

Синдикатите и организациите на потребителите са организирани представители на 
служителите и потребителите. Поради техните задълбочени познания за 
междусекторните дейности те могат най-успешно да защитават интересите на 
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служителите и потребителите в Групата на участниците в сектора.

Изменение 591
Marta Andreasen

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на 
Общността, техните служители, 
както и потребителите и ползвателите 
на банкови услуги.

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на 
Общността, МСП, академичните 
среди, представители на 
организациите на служителите, 
както и потребителите и ползвателите 
на банкови услуги.

Or. en

Обосновка

Групата на участниците в сектора трябва да осигурява добро представителство на 
всички съответни групи.

Изменение 592
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на 
Общността, техните служители, както и 
потребителите и ползвателите на 

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на 
Общността, техните служители, както и 
потребителите и ползвателите на 
банкови услуги. Никой от 
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банкови услуги. участниците в групата не може да 
има по-силна позиция от другите.

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантират всички аспекти на правилното и честно функциониране на 
групата на участниците.

Формулировката „равномерно съотношение“ трябва да се разясни. Трябва да се 
обезпечи непрекъснат процес на консултации с групата на участниците в сектора, 
което със сигурност не може да се постигне с две срещи годишно.

Изменение 593
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на 
Общността, техните служители, както 
и потребителите и ползвателите на 
банкови услуги.

2. Групата на участниците в банковия 
сектор се състои от 30 членове, 
представляващи в равномерно 
съотношение кредитните и 
инвестиционните институции на ЕС, 
техните служители, както и 
потребителите и ползвателите на 
банкови услуги.

Or. en

Обосновка

Терминологията следва да се хармонизира с тази в Договора от Лисабон. 
Институционализацията на диалога в индустрията посредством Групата на 
участниците в банковия сектор ще окаже подкрепа за установяване на ясни правила в 
ЕС. Съставът на Групата на участниците в банковия сектор трябва да гарантира 
справедливо представителство на банковата индустрия (поне 20 от членовете да 
представляват финансови институции), както и да отразява плуралистичната й
структура.
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Изменение 594
Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата може да създава работни 
групи по технически въпроси, към 
които могат да бъдат назначавани 
допълнителни експерти за 
обезпечаване наличието на 
необходимия технически експертен 
опит.

Or. en

Изменение 595
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата на участниците в банковия 
сектор заседава поне два пъти годишно.

Групата на участниците в банковия 
сектор заседава поне четири пъти 
годишно.

Or. en

Изменение 596
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата на участниците в банковия 
сектор заседава поне два пъти годишно.

Групата на участниците в банковия 
сектор заседава поне четири пъти 
годишно.
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Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантират всички аспекти на правилното и честно функциониране на 
групата на участниците в сектора.

Формулировката „равномерно съотношение“ следва да се разясни. Трябва да се 
обезпечи непрекъснат процес на консултации с групата на участниците в сектора, 
което със сигурност не може да се постигне с две срещи годишно.

Изменение 597
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 598
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът осигурява секретарското 
обслужване за Групата на участниците в 
банковия сектор.

Органът осигурява секретарското 
обслужване за Групата на участниците в 
банковия сектор и подходящо ниво на 
възстановяване на разходи за 
пътуване и престой, както и целеви 
суми за участие в дейности за онези 
членове, за които отсъствието на 
възможност за възстановяване на 
разходите би било възпиращо 
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обстоятелство и те не биха могли да 
вземат участие. Европейският 
бюджет следва да осигури и 
подходящо финансиране за експертен 
център, където професионалисти по
регулация и надзор на финансови 
услуги могат да предлагат 
технически съвети изключително на 
организации на купуващите 
инвеститори, МСП и 
потребителите, в подкрепа на 
техния принос към консултативните 
групи на участниците в сектора.

Or. en

Изменение 599
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подходящо финансово 
възнаграждение се зачислява на 
членовете на групата на 
участниците в сектора, 
представляващи организации с 
нестопанска цел.

Or. en

Изменение 600
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подходящо финансово 
възнаграждение се зачислява на 
членовете на групата на 
участниците в сектора, които 
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представляват организации с 
нестопанска цел.

Or. en

Обосновка

Следва да се гарантират всички аспекти на правилното и честно функциониране на 
групата на участниците.

Трябва да се подсигури функционирането на групата на участниците в сектора по 
такъв начин, че всички участници в групата на практика да разполагат със същите 
условия и възможности да оказват своя принос към работата. Това означава, че на 
членовете на групата не следва да се налага да разчитат на ресурси от 
организациите, които представляват, тъй като това би донесло със себе си силно 
неравновесие в количеството и качеството на работата, която различните 
представители в действителност могат да извършват. Това е в сила за 
представители на служителите в сектора, на потребителите, на МСП и други.

Изменение 601
Peter Skinner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отпуска се бюджет на членове на 
Групата на участниците в банковия 
сектор, които представляват 
организации с нестопанска цел. Този 
бюджет се договаря от Съвета на 
надзорните органи и трябва да бъде 
достатъчен за покриване на 
разходите, свързани с организирането 
и присъствието на подготвителни 
срещи и с възлагането на външни 
проучвания и становища.

Or. en

Обосновка

Трябва да се подсигури функционирането на групата на участниците в сектора по 
такъв начин, че всички участници в групата на практика да разполагат със същите 
условия и възможности да оказват своя принос към работата. Това означава, че на 
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членовете на групата не следва да се налага да разчитат на ресурси от 
организациите, които представляват, тъй като това ще донесе със себе си силно 
неравновесие в количеството и качеството на работата, която различните 
представители в действителност могат да извършват. Това е в сила за 
представители на служителите в сектора, на потребителите, на МСП и други.

Изменение 602
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мандатът на членовете на Групата на 
участниците в банковия сектор е две 
години и половина, след които се 
провежда нова процедура за подбор.

4. Мандатът на членовете на Групата на 
участниците в банковия сектор е пет 
години, след които се провежда нова 
процедура за подбор.

Or. en

Изменение 603
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете могат да участват два 
последователни мандата.

заличава се

Or. en
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Изменение 604
Thijs Berman

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За изпълнението на нейните 
консултативни задачи, Органът 
осигурява на Групата на участниците 
в сектора цялата необходима 
информация.

Or. en

Обосновка

Групата на участниците в сектора изцяло зависи от Органа за информацията си. 
Когато Органът поиска консултация, той трябва да съдейства на Групата на 
участниците в сектора за достъпа до информация.

Изменение 605
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Групата на участниците в банковия 
сектор може да представя становища и 
съвети на Органа по всеки въпрос, 
свързан със задачите на Органа, 
включително във връзка с 
постигането на общи позиции с 
Европейския надзорен орган 
(Застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване) и Европейския 
надзорен орган (Ценни книжа и 
пазари), представено в член 42, с 
конкретно внимание върху задачите, 
представени в членове 7 и 8.

Or. en
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Обосновка

Групата на участниците в банковия сектор следва да може да оказва подходящ 
принос и към вземането на решения, свързани с финансови конгломерати, при които 
финансовият конгломерат притежава банково предприятие, и с каквато и да било 
друга задача, поета от ЕНО, макар че членове 7 и 8 следва да си останат нейният
основен обект на внимание.

Изменение 606
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Групата на участниците в банковия 
сектор може да представя становища и 
съвети на Органа по всеки въпрос, 
свързан със задачите на Органа, с 
конкретен фокус върху посочените в 
членове 7 и 8 задачи.

Or. en

Изменение 607
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Групата на участниците в банковия 
сектор може да представя становища и 
съвети на Органа по всеки въпрос, 
свързан със задачите на Органа, с
конкретен фокус върху посочените в 
членове 7 и 8 задачи.

Or. en
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Обосновка

Съгласуване с доклада „Skinner”.

Изменение 608
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Групата на участниците в банковия 
сектор може да представя становища и 
съвети на Органа по всеки въпрос, 
свързан с посочените в членове 7 до 19
задачи на Органа.

Or. en

Обосновка

Това е уместно, тъй като изпълнението на сравнителни анализи (член 15) и 
изграждането на обща култура на надзор (член 14) ще бъде от решаващо значение. 
Новите практики следва да включват действителните стопански практики на 
дружествата в надзорния обхват, както и непрекъснат социален диалог. Уместно е 
също да се обезпечат консултации относно мониторинга и оценката на развитието 
на пазара (член 17), като участниците могат да допринасят с приложима 
информация и оценки на това какво влияние биха могли да окажат действителните 
стопански практики на дружествата върху финансовата стабилност. 
Консултирането е важно по отношение на колегиума на надзорните органи (член 12) 
за да може да се проследява развитието и ефикасността на колегиумите и техните 
практики.

Изменение 609
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Групата на участниците в банковия 
сектор може да представя становища и 
съвети на Органа по всеки въпрос, 

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

свързан с посочените в членове 7 и 8, 9 
и 10 задачи на Органа.

Or. en

Изменение 610
Peter Skinner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата на участниците в банковия 
сектор взема решение относно
въпросите, за които е уместно 
провеждането на консултации и има 
възможност да влияе на дневния ред 
на срещите. Всички представители 
от групата имат възможност да 
правят предложения. Окончателното 
решение по предложените точки от 
дневния ред се приема от Групата на 
участниците в банковия сектор, с 
правото всяка подгрупа на участници 
да представя собствени предложения 
по дневния ред. Всяка подгрупа на 
участници има свободата да 
представя своите становища и 
съвети на Органа, без да е необходимо 
те да бъдат становища на 
мнозинството от групата на 
участниците в сектора.

Or. en

Обосновка

Поради състава на своите членове, Групата на участниците в сектора обхваща 
многопосочни интереси и становища. На потребителите и другите ползватели следва 
да се позволи да предлагат своето становище, като не е нужно то да съвпада със 
становището на мнозинството от Групата на участниците в сектора. Ако не бъде 
дадено това право на участниците, възниква рискът от парализиране на работата на 
групата.
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Изменение 611
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата на участниците в сектора 
взема решения относно въпросите, за 
които е уместно провеждането на 
консултации, както и за дневния ред 
на срещите.

Or. en

Изменение 612
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Групата на участниците в банковия 
сектор приема свой процедурен 
правилник.

6. Групата на участниците в банковия 
сектор приема свой процедурен 
правилник въз основа на решение с 
мнозинство от две-трети от 
членовете.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид вероятността от значителни различия в гледните точки в 
рамките на Групата на участниците в сектора, важно е да се установи надежден 
процедурен правилник още в самото начало. Това може най-добре да се постигне чрез 
гласуване на правилника с мнозинство от поне две-трети от членовете. Това няма да 
позволи на представителите от една група участници да упражняват контрол върху 
процеса на вземане на решения.
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Изменение 613
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Органът гарантира, че банковата 
система интернализира своите 
разходи на цикличен принцип и че
никое от решенията, приети по силата 
на членове 10 и 11, не засяга по никакъв 
пряк начин фискалните отговорности на 
държавите-членки.

Or. en

Изменение 614
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 615
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът гарантира, че никое от 
решенията, приети по силата на членове 

1. Органът гарантира, че никое от 
решенията, приети по силата на членове 



AM\810194BG.doc 49/74 PE439.986v01-00

BG

10 и 11, не засяга по никакъв начин
фискалните отговорности на държавите-
членки.

10 и 11, не засяга пряко фискалните 
отговорности на държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Органът трябва да разполага с обвързващи правомощия за „разрешаване на спорове 
между национални надзорни органи“ и „решения при извънредни ситуации“. 
Предпазните клаузи за държавите-членки срещу решенията на Органа следва да 
бъдат ограничени и принципно да следват правилото за даване на обяснения в случай 
на несъгласие („comply or explain“). Предпазните клаузи не трябва да се превръщат в 
потенциални празноти в нормативната база.

Изменение 616
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Ако член 23 бъде запазен при отчитане на чувствителността на някои държави-
членки, той следва да се прилага само за решение, взето в извънредна ситуация, т.е. 
член 10, където има голяма вероятност държавите-членки да се намесят, вероятно с 
обществени пари. Член 11 не следва да попада в обхвата, тъй като медиацията би 
била приложима само в нормални времена, за дълготраен надзор.
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Изменение 617
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Органът гарантира, че никое от 
решенията, приети по силата на членове 
6.3, 10 и 11, не засяга по никакъв начин 
фискалните отговорности на държавите-
членки (извън сумите в размера de 
minimis). 

Or. en

Обосновка

Ако член 6.3. се запази в текста, той следва да бъде предмет на същите предпазни 
клаузи като членове 10 и 11. Решенията на надзорните органи на ЕС относно лица от 
ЕС също определено могат да окажат фискално въздействие.

Изменение 618
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Органът гарантира, че никое от 
решенията, приети по силата на членове 
6.3, 10 и 11, не засяга по никакъв начин 
фискалните отговорности на държавите-
членки 

Or. en

Обосновка

Ако член 6.3. се запази в текста, той следва да бъде предмет на същите защитни 
клаузи като членове 10 и 11. Решенията на надзорните органи на ЕС върху лица от ЕС 
също определено могат да окажат фискално въздействие.
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Изменение 619
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Органът гарантира, че никое от 
решенията, приети по силата на членове 
10, 11 или 12а, не засяга по никакъв 
начин фискалните отговорности на 
държавите-членки. 

Or. en

Обосновка

Ако член 12a бъде приет от Парламента, той също следва да бъде включен в 
разпоредбите за предпазната клауза.

Изменение 620
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Фискалната отговорност на държавата не може да се засяга при никакви 
обстоятелства от дейността на ЕБО. Целта на предложеното допълнение е да се 
укрепи този принцип. Чрез поставяне на подобна клауза в решението на ЕБО, Органът 
всеки път преценява и анализира дали неговото решение не се намесва във фискалната 
отговорност на държава-членка.
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Изменение 621
Marta Andreasen

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Действията на Органа не трябва да компрометират фискалната независимост на 
държавите-членки.

Изменение 622
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако член 23 бъде запазен при отчитане на чувствителността на някои държави-
членки, той следва да се прилага само за решение, взето в извънредна ситуация, т.е. 
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член 10, където има голяма вероятност държавите-членки да се намесят, вероятно с 
обществени пари. Член 11 не следва да попада в обхвата, тъй като медиацията би 
била приложима само в нормални времена, за дълготраен надзор.

Изменение 623
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Ако държава-членка не приеме
решение, прието съгласно член 11, 
параграф 3, тъй като то засяга 
нейните фискални задължения, в 
рамките на месец, след като Органът е 
нотифицирал компетентния орган за 
решението, тя уведомява Органа, 
Комисията и Европейския парламент, 
че компетентният орган няма да 
изпълни решението.

Or. en

Изменение 624
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 625
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

В своята нотификация, държавата-членка обосновава причината и ясно показва как 
решението нарушава фискалните й отговорности.

Изменение 626
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В тази нотификация държавата-членка 
обосновава причините за това 
представя оценка на въздействието 
за това доколко решението засяга 
фискалните ѝ отговорности.

Or. en

Обосновка

Органът трябва да разполага с обвързващи правомощия за „разрешаване на спорове 
между национални надзорни органи“ и „решения при извънредни ситуации“. 
Предпазните клаузи за държавите-членки срещу решенията на Органа следва да 
бъдат ограничени и принципно да спазват правилото за даване на обяснения в случай 
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на несъгласие („comply or explain“). Предпазните клаузи не трябва да се превръщат в 
потенциални празноти в нормативната база.

Изменение 627
Marta Andreasen

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В тази нотификация държавата-членка 
може да обоснове начина, по който 
решението засяга фискалните ѝ 
отговорности.

Or. en

Обосновка

Държавите членки са компетентни да преценяват собствените си фискални 
отговорности.

Изменение 628
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този случай действието на 
решението на Органа се 
преустановява.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако член 23 бъде запазен при отчитане на чувствителността на някои държави-
членки, той следва да се прилага само за решение, взето в извънредна ситуация, т.е. 
член 10, където има голяма вероятност държавите-членки да се намесят, вероятно с 
обществени пари. Член 11 не следва да попада в обхвата, тъй като медиацията би 
била приложима само в нормални времена, за дълготраен надзор.
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Изменение 629
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от един месец от 
нотификацията от страна на 
държавата-членка, Органът 
информира държавата-членка, дали 
поддържа решението си или го изменя 
или отменя. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако член 23 бъде запазен при отчитане на чувствителността на някои държави-
членки, той следва да се прилага само за решение, взето в извънредна ситуация, т.е. 
член 10, където има голяма вероятност държавите-членки да се намесят, вероятно с 
обществени пари. Член 11 не следва да попада в обхвата, тъй като медиацията би 
била приложима само в нормални времена, за дълготраен надзор.

Изменение 630
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

Ако член 23 бъде запазен при отчитане на чувствителността на някои държави-
членки, той следва да се прилага само за решение, взето в извънредна ситуация, т.е. 
член 10, където има голяма вероятност държавите-членки да се намесят, вероятно с 
обществени пари. Член 11 не следва да попада в обхвата, тъй като медиацията би 
била приложима само в нормални времена, за дълготраен надзор.

Изменение 631
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Ако Органът поддържа решението си, 
Съветът взема решение дали решението 
на Органа да остане в сила или да бъде 
отменено, посредством 
квалифицирано мнозинство от 
членовете си, без да взема предвид 
гласа на члена на Съвета, 
представляващ въпросната държава-
членка, на заседание, проведено не по-
късно от два месеца след като 
Органът е информирал държавата-
членка, както е посочено в четвърта 
алинея. Квалифицираното 
мнозинство се определя като най-
малко 55% от членовете на Съвета, с 
изключение на въпросната държава-
членка, състоящи се от най-малко 
четиринадесет от тях, 
представляващи държави-членки, 
съставляващи най-малко 65% от 
населението на Съюза, с изключение 
на населението на въпросната 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

Членът, който призовава Съвета да гласува по предпазната клауза, не взема участие 
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при гласуването на окончателното решение.

Изменение 632
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Ако Органът поддържа решението си, 
Съветът взема решение с мнозинство на 
подадените гласове, на едно от 
своите събрания, най-късно до два 
месеца след като Органът е 
информирал държавата-членка, 
както е посочено в предходната 
алинея, относно това дали решението 
на Органа да остане в сила.

Or. en

Изменение 633
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Основната цел на това изменение е да се премахне несигурността във всички случаи, 
при които Съветът не взема никакво решение в рамките на определения двумесечен 
срок. Липсата на действия по отношение на такава важна тема като фискалната 
отговорност на държава-членка не може да довежда до каквито и да било 
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отрицателни последствия за държавата-членка. Поради тази причина се предлага 
оспорваното решение на Органа да се счита за прекратено след изтичането на 
двумесечния срок, в рамките на който Съветът е трябвало да постанови своето 
решение.

Изменение 634
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 635
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако член 23 бъде запазен при отчитане на чувствителността на някои държави-
членки, той следва да се прилага само за решение, взето в извънредна ситуация, т.е. 
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член 10, където има голяма вероятност държавите-членки да се намесят, вероятно с 
обществени пари. Член 11 не следва да попада в обхвата, тъй като медиацията би 
била приложима само в нормални времена, за дълготраен надзор.

Изменение 636
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Основната цел на това изменение е да се премахне несигурността във всички случаи, 
при които Съветът не взема никакво решение в рамките на определения двумесечен 
срок. Липсата на действия по отношение на такава важна тема като фискалната 
отговорност на държава-членка не може да довежда до каквито и да било 
отрицателни последствия за държавата-членка. Поради тази причина се предлага 
оспорваното решение на Органа да се счита за прекратено след изтичането на 
двумесечния срок, в рамките на който Съветът е трябвало да постанови своето 
решение.

Изменение 637
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 638
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Основната цел на това изменение е да се премахне несигурността във всички случаи, 
при които Съветът не взема никакво решение в рамките на определения двумесечен 
срок. Липсата на действия по отношение на такава важна тема като фискалната 
отговорност на държава-членка не може да довежда до каквито и да било 
отрицателни последствия за държавата-членка. Поради тази причина се предлага 
оспорваното решение на Органа да се счита за прекратено след изтичането на 
двумесечния срок, в рамките на който Съветът е трябвало да постанови своето 
решение.

Изменение 639
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Неясно формулираната концепция за фискалната отговорност на държавите-членки 
може да стане повод за значителни дебати по нейното тълкуване.

Като определяме по-стриктни времеви рамки, ние обезкуражаваме всяка възможност 
за изопачено използване на предпазната клауза.

Времевите рамки са особено важни за процедурата за определяне съществуването на 
потенциално въздействие върху фискалната отговорност на държава-членка при 
извънредни ситуации.

Накрая, предлаганите изменения имат за цел да хармонизират проекта за регламент 
с Договора от Лисабон, в сила от 1 декември 2009 г.

Изменение 640
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 641
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

работни дни, дали решението на 
Органа да остане в сила или да бъде 
отменено, посредством 
квалифицирано мнозинство от 
членовете си, както е определено в 
член 16, параграф 4 от Договора за 
Европейския съюз и в член 3 от 
Протокол № 36 относно преходните 
разпоредби, приложен към Договора за 
Европейския съюз и към Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. 

Or. en

Обосновка

Неясно формулираната концепция за фискалната отговорност на държавите-членки 
може да стане повод за значителни дебати по нейното тълкуване.

Като определяме по-стриктни времеви рамки, ние обезкуражаваме всяка възможност 
за изопачено използване на предпазната клауза.

Времевите рамки са особено приложими по отношение на процедурата за определяне 
съществуването на потенциално въздействие върху фискалната отговорност на 
държава-членка при извънредни ситуации.

Накрая, предлаганите изменения имат за цел да хармонизират проекторегламента с 
Договора от Лисабон, в сила от 1 декември 2009 г.

Изменение 642
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Органът отменя своето решение или 
надлежно обяснява защо го оставя в 
сила.

Or. en
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Обосновка

Прекомерният характер на тази клауза налага да се ограничи силата й до механизма  
за даване на обяснения в случай на несъгласие („comply or explain“), особено по 
отношение на независимостта на европейските надзорни органи.

Изменение 643
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Съгласуване с изменение 22 на член 23, параграф 2, алинея 5.

Изменение 644
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, , Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka 

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en



AM\810194BG.doc 65/74 PE439.986v01-00

BG

Обосновка

Характерът на решенията, вземани съгласно член 10, параграф 2 е много специален, 
тъй като те се вземат в „кризисна ситуация“. Поради тази причина, като се вземат 
предвид обстоятелствата и професионалния характер на решението на ЕБО, е 
оправдано да се въведе по-стриктно правило за отмяна на подобно решение. Трябва 
също така да се помни, че вземането на подобни решения ще бъде възможно само след 
обявяването на „съществуването на извънредна ситуация“.

Изменение 645
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 646
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Прекомерният характер на тази клауза налага да се ограничи силата й до механизма  
за даване на обяснения в случай на несъгласие („comply or explain“), особено по 
отношение на независимостта на европейските надзорни органи.
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Изменение 647
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Неясно формулираната концепция за фискалната отговорност на държавите-членки 
може да стане повод за значителни дебати по нейното тълкуване.

Като определяме по-стриктни времеви рамки, ние обезкуражаваме всяка възможност 
за изопачено използване на предпазната клауза.

Времевите рамки са особено приложими по отношение на процедурата за определяне 
съществуването на потенциално въздействие върху фискалната отговорност на 
държава-членка при извънредни ситуации.

Накрая, предлаганите изменения имат за цел да хармонизират проекторегламента с 
Договора от Лисабон, в сила от 1 декември 2009 г.

Изменение 648
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en



AM\810194BG.doc 67/74 PE439.986v01-00

BG

Изменение 649
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 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Съгласуване с Доклада Skinner.

Изменение 650
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Важно е при определянето на времевите рамки да се вземат под внимание 
сложността и последствията на дадено действие, а не само неговият спешен 
характер.

Изменение 651
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 652
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Решенията, които Органът взема 
съгласно членове 9, 10 и 11, се 
оповестяват публично и в тях се посочва 
съответният компетентен орган или 
финансова институция, излага се 
основното съдържание на решението, 
освен ако подобно оповестяване не е в 
конфликт със законния интерес на 
финансови институции за защита на 
техните търговски тайни или пък не 
излага на сериозен риск нормалното 
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функциониране или целостта на 
финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансова 
система на Европейския съюз или на 
част от нея.

Or. en

Обосновка

Не е уместно да се разгласява идентичността на финансови институции, когато 
подобно разкриване може да влезе в конфликт със законните стопански интереси или 
да застраши финансовите пазари.

Изменение 653
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Решенията, които Органът взема 
съгласно членове 9, 10 и 11, се 
оповестяват публично и в тях се посочва 
съответният компетентен орган или 
финансова институция, излага се 
основното съдържание на решението, 
освен ако оповестяването не би 
влязло в конфликт със законния 
интерес на финансовите институции за 
защита на техните търговски тайни или 
пък не излага на сериозен риск 
стабилността на цялостната 
финансова система в общността или 
на част от нея.

Or. en
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Изменение 654
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 655
Udo Bullmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 656
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ръководителя на националните 
публични органи, отговарящи за 
надзора върху кредитните институции 
във всяка държава-членка;

б) ръководителя на националните 
публични органи, отговарящи за
надзора върху кредитните институции 
във всяка държава-членка. Когато 
съществува повече от един 
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компетентен орган на територията, 
за която държавата-членка отговаря 
за прилагането на 
законодателството на ЕС, 
ръководителите на тези организации 
действат като съвместни 
представители в Съвета на 
надзорните органи и решават 
помежду си как да упражняват 
тяхното представителство, 
включително по отношение на 
гласуване по член 29, което е 
споделено;

Or. en

Обосновка

Важно е да се обърне внимание на присъствието на повече от един национален орган в 
определени държави-членки, носещи отговорност за даден сектор. Когато това 
съществува е необходимо да се определи процес, който позволява на ръководителя на 
най-подходящия надзорен орган да гласува.

Изменение 657
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ръководителя на националните 
публични органи, отговарящи за 
надзора върху кредитните институции 
във всяка държава-членка;

б) ръководителя на националните 
публични органи, отговарящи за 
надзора върху кредитните институции 
във всяка държава-членка. Когато 
съществува повече от един 
компетентен орган на територията, 
за която държавата-членка отговаря 
за прилагането на 
законодателството на ЕС, 
ръководителите на тези организации 
действат като съвместни 
представители в Съвета на 
надзорните органи и решават 
помежду си как да упражняват 
тяхното представителство, 
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включително по отношение на 
гласуване по член 29, което е 
споделено;

Or. en

Изменение 658
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. За целите на член 11 Съветът на 
надзорните органи свиква група за 
улесняване на разрешаването на 
разногласия, в състава на която влизат 
Председателят, двама от членовете на 
Съвета на надзорните органи и двама 
души, избрани от списък с експерти, 
поддържан от Председателя. Никой 
от членовете на групата от Съвета 
на надзорните органи не може да бъде 
избран от национален надзорен орган, 
който е страна по разногласието, 
нито да има какъвто и да било 
интерес в конфликта. Групата взема 
решение с обикновено мнозинство.

Or. en

Обосновка

Включването на външни експерти в групата, която посредничи съгласно член 11, е 
полезно. Техният брой следва да бъде ограничен до 2, за да нямат те надмощие над 
участниците в сектора от страна на Съвета на надзорните органи.



AM\810194BG.doc 73/74 PE439.986v01-00

BG

Изменение 659
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. За целите на член 11 Съветът на 
надзорните органи свиква независима 
група за улесняване на 
безпристрастното разрешаване на
разногласия, в състава на която влизат 
Председателят и четирима от 
членовете на Съвета на надзорните 
органи. Председателят избира 
членовете на групата от Съвета на 
надзорните органи. Никой от 
членовете на групата от Съвета на 
надзорните органи не може да бъде 
избран от национален надзорен орган, 
който е страна по разногласието, 
нито да има какъвто и да било 
интерес в конфликта.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се разшири големината на групата, за да се даде възможност за по-
широк спектър от становища в процеса на вземане на решения.

Изменение 660
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 661
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en


