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Изменение 662
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на възложените му с 
настоящия регламент задачи 
Председателят и членовете на Съвета на 
надзорните органи с право на глас 
действат независимо и обективно в 
интерес на Общността и нито търсят, 
нито приемат указания от институция 
или орган на Общността, от 
правителство на държава-членка или от 
друг публичен или частен субект.

При изпълнението на възложените му с 
настоящия регламент задачи 
Председателят и членовете на Съвета на 
надзорните органи с право на глас 
действат независимо и обективно 
единствено в интерес на Европейския 
съюз като цяло и нито търсят, нито 
приемат указания от институция или 
орган на Европейския съюз, от
правителство на държава-членка или от 
друг публичен или частен субект.

Or. en

Изменение 663
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, институциите 
на ЕС и който и да е друг публичен 
или частен орган няма да се опитват 
да въздействат върху членовете на 
Съвета на надзорните органи при
изпълнението на техните задачи във 
връзка с Европейския банков орган.

Or. en
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Изменение 664
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на Съвета на надзорните 
органи и техният персонал не следва 
да са работили или предоставяли 
услуги на финансови институции през 
предходните 3 години, нито трябва да 
правят това през тригодишния 
период след като напуснат 
отговорностите си в Органа.

Or. en

Изменение 665
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът на надзорните органи 
назначава Председателя.

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

Or. en

Изменение 666
Udo Bullmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Съветът на надзорните органи, 
въз основа на предложение от 
Управителния съвет, приема годишен 
доклад относно дейностите на
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Органа въз основа на проектодоклада, 
посочен в член 38, параграф 7, и най-
късно до 15 юни го представя на 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията, Сметната палата и на 
Европейския икономически и социален 
комитет. Докладът се оповестява 
публично.

Or. en

Изменение 667
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 668
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Обосновка

Решенията на Съвета на надзорните органи следва да отразяват европейската 
перспектива, а не да се основават на национални възгледи. Само решения, свързани с 
финансиране, следва да се основават на гласуване с квалифицирано мнозинство поради 
националния принос за финансирането на системата. 

Изменение 669
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Съветът на надзорните органи е съставен от уважавани експерти в своите области 
и поради това вземането на решения следва винаги да се прави въз основа на принципа, 
според който гласовете на всички членове са равностойни. Изискването за 
квалифицирано мнозинство не е необходимо, за да може Европейският банков орган 
да изпълнява своите цели, обикновеното мнозинство осигурява по същия начин еднакво 
отношение към становищата на всички експерти.

Изменение 670
Carl Haglund

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на надзорните органи 
действа с квалифицирано мнозинство 
на своите членове, както е определено 
в член 205 от Договора, във връзка с 
дейностите, посочени в членове 7 и 8, 

заличава се
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и с всички мерки и решения, приемани 
по силата на глава VІ.

Or. en

Обосновка

Съветът на надзорните органи е съставен от уважавани експерти в своите области 
и поради това вземането на решения следва винаги да се прави въз основа на принципа, 
според който гласовете на всички членове са равностойни. Изискването за 
квалифицирано мнозинство не е необходимо, за да може Европейският банков орган 
да изпълнява своите цели, обикновеното мнозинство осигурява по същия начин еднакво 
отношение към становищата на всички експерти.

Изменение 671
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Съветът на надзорните органи 
действа с обикновено мнозинство на 
своите членове. 

Or. en

Обосновка

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EBA. It will 
also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EBA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EBA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 
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Изменение 672
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Решенията на Съвета на надзорните 
органи се вземат с обикновено 
мнозинство на неговите членове, в 
съответствие с принципа, според 
който всеки член разполага с един 
глас.

Or. en

Изменение 673
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Съветът на надзорните органи 
действа с обикновено мнозинство на 
своите членове, в съответствие с 
принципа, според който всеки член 
разполага с  един глас. Във връзка с
дейностите, посочени в членове 7 и 8, и 
с всички мерки и решения, приемани по 
силата на глава VІ и посредством 
дерогация от първа алинея, Съветът 
на надзорните органи взема решения 
въз основа на квалифицирано
мнозинство на своите членове, както 
е определено в член 16, параграф 4 от 
Договора за Европейския съюз.

Or. en
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Изменение 674
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:

– For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting.

– For Article 9, the Authority assumes the power to declare an infringement of EU law, which 
is in general assigned to the European Commission in a more cumbersome procedure. Given 
these additional powers, it should be necessary that a qualified majority of the Board of 
Supervisors agrees to such a declaration.

– For Article 10, the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities 
necessitates the need for decision-making by national supervisory authorities proportionally 
to their relative weight the Member States they represent within the EU.

– For Article 11(3), the binding nature of the decision on a previously unsettled disagreement 
again takes the character of infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed 
in a procedure that requires qualified majority voting.
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Изменение 675
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Адаптиране към Договора от Лисабон.

Изменение 676
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 677
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 678
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 679
Diogo Feio

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За всички други решения Съветът на 
надзорните органи решава с 
обикновено мнозинство, като всеки 
член разполага с един глас.

Or. en

Изменение 680
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Решенията на Съвета на надзорните 
органи се вземат с обикновено 
мнозинство на неговите членове в 
съответствие с принципа, според 
който всеки член разполага с един 
глас.

Or. en

Обосновка

Съветът на надзорните органи е съставен от уважавани експерти в своите области 
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и поради това вземането на решения следва винаги да се прави въз основа на принципа, 
според който гласовете на всички членове са равностойни. Изискването за 
квалифицирано мнозинство не е необходимо, за да може Европейският банков орган 
да изпълнява своите цели, обикновеното мнозинство осигурява по същия начин еднакво 
отношение към становищата на всички експерти.

Изменение 681
Carl Haglund

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Решенията на Съвета на надзорните 
органи се вземат с обикновено 
мнозинство на неговите членове в 
съответствие с принципа, според 
който всеки член разполага с един 
глас.

Or. en

Обосновка

Съветът на надзорните органи е съставен от уважавани експерти в своите области 
и поради това вземането на решения следва винаги да се прави въз основа на принципа, 
според който гласовете на всички членове са равностойни. Изискването за 
квалифицирано мнозинство не е необходимо, за да може Европейският банков орган 
да изпълнява своите цели, обикновеното мнозинство осигурява по същия начин еднакво 
отношение към становищата на всички експерти.

Изменение 682
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Решенията на Съвета на надзорните 
органи се вземат с обикновено 
мнозинство на неговите членове в 
съответствие с принципа, според 
който всеки член разполага с един 
глас.

Or. en
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Изменение 683
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Решенията на Съвета на надзорните органи следва да отразяват европейската 
перспектива, а не да се основават на национални възгледи. Само решения, свързани с 
финансиране, следва да се основават на гласуване с квалифицирано мнозинство поради 
националния принос за финансирането на системата.

Изменение 684
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като изключение от параграф 1 
Съветът на надзорните органи 
приема решения по силата на глава VI 
въз основа на квалифицирано 
мнозинство на своите членове, както 
е определено в член 16 от Договора за 
ЕС и в член 3 от протокола относно
преходните разпоредби, приложен 
към Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Решенията на Съвета на надзорните органи следва да отразяват европейската 
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перспектива, а не да се основават на национални възгледи. Само решения, свързани с 
финансиране, следва да се основават на гласуване с квалифицирано мнозинство поради 
националния принос за финансирането на системата.

Изменение 685
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на решенията в съответствие 
с член 11, параграф 3, предложеното 
от експертите решение се счита за 
прието, ако е одобрено с обикновено 
мнозинство на членовете на Съвета 
на надзорните органи.

Or. en

Изменение 686
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Управителният съвет се състои от 
Председателя и четирима членове, 
избрани от Съвета на надзорните органи 
сред неговите членове с право на глас.

Or. en
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Изменение 687
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Европейският банков орган е максимално независим. По тази причина влиянието на 
Европейската комисия върху дейността на този Орган е ограничено. Предложеното 
изменение има за цел да отстрани представителя на Комисията от Управителния 
съвет на Европейския банков орган. Присъствието на представителя на Комисията в 
Съвета на надзорните органи на Европейския банков орган, като член без право на 
глас, е достатъчно, за да гарантира съответния обмен на информация между 
Комисията и Европейския банков орган, както и съответното общуване помежду им. 

Изменение 688
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 689
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Всеки член има заместник, който може 
да замести члена на Управителния 
съвет, ако той е възпрепятстван да 
присъства на заседание. 
Председателят може да бъде 
заместен от Заместник-председателя 
и заместници, назначени в 
съответствие с член 25, параграф 2. 

Or. en

Изменение 690
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 691
Udo Bullmann

Предложение за регламент
 Член 30 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 692
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на Управителния съвет 
действат независимо и обективно в 
интерес на Общността, без да търсят, 
нито приемат указания от институции 
или органи на Общността, от 
правителство на държава-членка или от 
друг публичен или частен субект.

Членовете на Управителния съвет 
действат независимо и обективно 
единствено в интерес на Европейския 
съюз като цяло, без да търсят, нито 
приемат указания от институции или 
органи на Европейския съюз, от 
правителство на държава-членка или от 
друг публичен или частен субект.

Or. en

Изменение 693
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нито държавите-членки, 
институциите или органите на 
Европейския съюз, нито който и да е 
публичен или частен орган се 
опитват да въздействат върху
членовете на Управителния съвет.

Or. en
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Изменение 694
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с Правилника за 
длъжностните лица, посочен в член 
54, членовете на Управителния съвет, 
след като напуснат своя пост, 
продължават да са обвързани от 
задължението да действат почтено 
и дискретно по отношение на 
приемането на някои назначения или 
придобивки.

Or. en

Изменение 695
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 696
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 697
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 698
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 699
Udo Bullmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заместник-председателят действа 
като заместник на Председателя, а 
също така отговаря и за външните 
връзки със Съвместния комитет, 
Европейския комитет за системен 
риск (ЕКСР) и международните 
органи.

Or. en

Изменение 700
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Председателят се назначава от 
Европейския парламент въз основа на 
неговите качества, умения, познания за 
финансовите институции и пазари и 
опит, свързан с финансовия надзор и 
регулиране, след открита процедура за 
подбор, ръководена от Съвета на 
надзорните органи, който избира 
тримата най-добри кандидати, 
чиито кандидатури се разглеждат от 
Европейския парламент.

Or. en
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Изменение 701
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 702
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Преди да бъдат назначени, избраните
от Съвета на надзорните органи трима
кандидати се одобряват от 
Европейския парламент, който 
назначава единия от тях за 
Председател.

Or. en

Изменение 703
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

от Съвета на надзорните органи 
кандидати се одобряват от 
Европейския парламент.

Or. en

Изменение 704
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 705
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с Правилника за 
длъжностните лица, посочен в член 
54, Председателят, след като напусне 
своя пост, продължава да е обвързан 
от задължението да действа почтено 
и дискретно по отношение на 
приемането на някои назначения или 
придобивки.

Or. en
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Изменение 706
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 35 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В допълнение към информацията, 
посочена в членове 7), 8, 9, 10, 11 а  и 
18, докладът включва информация, 
по-специално относно наличието, 
количеството и стойността на 
банков кредит за домакинства и 
малки и средни предприятия (МСП), 
относно обема и промените във 
връзка с публичния дълг, притежаван 
от кредитни институции, както и 
подробна информация за обхвата на 
взаимодействието между Органа и 
Европейския комитет за системен 
риск и, където е приложимо, 
представя отговор на становища и 
прегледи, издавани от Групата на 
участниците в банковия сектор. 
Освен това включва всякаква 
съответна информация, поискана от 
Европейския парламент за специални 
цели.

Or. en

Обосновка

За допълване на информацията, която следва да се включи в доклада.

Изменение 707
Peter Skinner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В допълнение към информацията, 
посочена в членове 7а, 8, 9, 10, 11а и 18, 
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докладът включва подробна 
информация за обхвата на 
взаимодействието между Органа и 
Европейския комитет за системен 
риск и, където е уместно, представя
отговор на становища и прегледи, 
издавани от Групата на участниците 
в банковия сектор. Освен това 
включва всякаква съответна 
информация, поискана от 
Европейския парламент за специални 
цели.

Or. en

Обосновка

От значение е Европейските надзорни органи също да бъдат по-официално отговорни 
пред Групата на участниците в банковия сектор и Парламента, за да се гарантира, 
че демократичните въпроси и загрижеността на участниците в сектора се вземат 
под внимание.

Изменение 708
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В допълнение към информацията, 
посочена в членове  7а, 8, 9, 10, 11а и 
18, докладът включва информация, 
по-специално относно достъпността, 
наличието, количеството и 
стойността на банков кредит за 
домакинства и малки и средни 
предприятия (МСП), и обема и 
промените във връзка с публичния 
дълг, притежаван от кредитни 
институции. Също така съдържа 
информация относно 50-те най-
големи финансови институции, 
функциониращи в ЕС, както и 
всякаква съответна информация, 
поискана от Европейския парламент 
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за специални цели.

Or. en

Изменение 709
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В допълнение към информацията, 
посочена в членове 7 а, 8, 9, 10, 11а и 
18, докладът може да включва 
информация, по-специално, относно 
наличността, количеството и 
разхода за банков кредит за 
домакинства и малки и средни 
предприятия (МСП), и обема и 
промените във връзка с публичния 
дълг, притежаван от кредитни 
институции.

Or. en

Изменение 710
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 711
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 712
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При оценката Съветът на надзорните 
органи разглежда по-специално:

При оценката Управителният съвет
разглежда по-специално:

Or. en

Изменение 713
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Управителният съвет, като взема 
предвид оценката, може еднократно да 
поднови мандата на Изпълнителния 
директор.
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Изменение 714
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 715
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнителният директор не следва
да е работил или предоставял услуги 
на финансови институции през 
предходните 3 години, нито трябва да 
прави това през тригодишния период 
след като напусне отговорностите си 
в Органа.

Or. en
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Изменение 716
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с Правилника за 
длъжностните лица, посочен в член 
54, изпълнителният директор, след 
като напусне своя пост, продължава 
да е обвързан от задължението да 
действа почтено и предпазливо по 
отношение на приемането на някои 
назначения или придобивки.

Or. en

Изменение 717
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът е част от ЕСФН, която 
функционира като мрежа от 
надзорни органи.

1. Органът е част от ЕСФН, чиято 
главна цел е да гарантира, че 
правилата, приложими във 
финансовия сектор, се изпълняват по 
съответния начин, за да се запази 
финансовата стабилност и така да 
се осигури доверие във финансовата 
система като цяло, с достатъчна 
защита на потребителите на 
финансови услуги.

Or. en
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Изменение 718
Peter Skinner

Предложение за регламент
Глава IV – Раздел 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

СЪВМЕСТЕН КОМИТЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАДЗОРНИ
ОРГАНИ

ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН 
(СЪВМЕСТЕН КОНСУЛТАТИВЕН 
КОМИТЕТ)
(Това изменение важи за целия текст.)

Or. en

Обосновка

Важно е да се уточни, че Съвместният комитет също е консултативен орган както в 
рамките на Европейските надзорни органи, така и между Европейските надзорни 
органи и ЕКСР.

Изменение 719
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
Глава IV – Раздел 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

СЪВМЕСТЕН КОМИТЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАДЗОРНИ 
ОРГАНИ

ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ
(СЪВМЕСТЕН КОМИТЕТ)

Or. en

Обосновка

За да има съгласуваност с доклада „Skinner“.
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Изменение 720
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Разяснява значението на Съвместния комитет и осигурява база за неговия постоянен 
секретариат в точка, която е географски централна за ЕСФН.

Изменение 721
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

За повишаване на ефективността, Европейските надзорни органи (Съвместен 
комитет) следва да имат същото седалище като другите Органи, за да създадат 
икономии от мащаба, и следва да бъдат там, където ще се разположи ЕКСР, а 
именно: Франкфурт. 
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Изменение 722
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В съответствие с доклада „Skinner“ и като заменя седалището на Съвместния 
комитет.

Изменение 723
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

– финансовите конгломерати;
– счетоводството и одита;
– микропруденциалните анализи за 
финансова стабилност;
– инвестиционните продукти на 
дребно;
– мерките по отношение на 
изпирането на пари; и
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– обмена на информация с 
Европейския комитет за системен 
риск и развиването на 
взаимоотношения между 
Европейския комитет за системен 
риск и стълбовете на Европейския
надзорен орган.

Or. en

Изменение 724
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

– финансовите конгломерати;
– счетоводството и одита;
– микропруденциалните анализи на 
междусекторното развитие, 
рисковете и уязвимостта за 
финансовата стабилност;
– инвестиционните продукти на 
дребно;
– мерките по отношение на 
изпирането на пари; и
– обмена на информация с 
Европейския комитет за системен 
риск и развиването на 
взаимоотношения между 
Европейския комитет за системен 
риск и Европейските надзорни органи.
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Or. en

Обосновка

Съвместният комитет развива нови сфери на общо действие. Поради тази причина се 
предлага в регламентите да се конкретизират известен брой сфери за 
сътрудничество. Въз основа на подготвителната работа на Съвместния комитет, 
окончателните решения се вземат от съставящите комитети.

Изменение 725
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Съвместният комитет служи като 
форум, чрез който Органът си 
сътрудничи редовно и тясно и осигурява 
междусекторната съгласуваност и 
познания с Европейския надзорен орган
(за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване) и с 
Европейския надзорен орган (за ценни 
книжа и пазари), по-специално по 
отношение на:
– финансовите конгломерати;
– счетоводството и одита;
– микропруденциалните анализи за 
финансова стабилност;
– инвестиционните продукти на 
дребно; 
– мерките по отношение на 
изпирането на пари; и
– обмена на информация с 
Европейския комитет за системен 
риск и развиването на 
взаимоотношения между 
Европейския комитет за системен 
риск и Европейските надзорни органи.

Or. en
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Обосновка

Допълнителна роля на Съвместния комитет е да подобрява качеството и 
последователността на информацията, която тече между Европейските надзорни 
органи и ЕКСР, както и взаимоотношенията между Европейските надзорни органи и 
ЕКСР.

Изменение 726
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Съвместният комитет служи като 
форум, чрез който Органът си 
сътрудничи редовно и тясно и осигурява 
междусекторната съгласуваност и 
познания с Европейския орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване и с Европейския 
орган за ценни книжа и пазари, по-
специално по отношение на:
– финансовите конгломерати;
– счетоводството и одита;
– микропруденциалните анализи за 
финансова стабилност;
– инвестиционните продукти на 
дребно; 
– мерките по отношение на 
изпирането на пари; и
– обмена на информация с 
Европейския комитет за системен 
риск и развиването на 
взаимоотношения между 
Европейския комитет за системен 
риск и Европейските надзорни органи.

Or. en

 Обосновка

В съответствие с доклада „Skinner“.
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Изменение 727
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Съвместният комитет служи като 
форум, чрез който Органът си 
сътрудничи редовно и тясно и осигурява 
междусекторната съгласуваност с 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
и с Европейския орган за ценни книжа и 
пазари, също така осигурява 
междусекторна надзорна 
съгласуваност и координация, по-
специално по отношение на:
– финансовите конгломерати;
– счетоводството и одита;
– микропруденциалните анализи за 
финансова стабилност;
– инвестиционните продукти на 
дребно; 
– мерките по отношение на 
изпирането на пари; и
– обмена на информация с 
Европейския комитет за системен 
риск.

Or. en

Изменение 728
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съвместният комитет служи като 
форум, чрез който Органът си 
сътрудничи редовно и тясно и осигурява 

2. Съвместният комитет служи като 
широкообхватна структура на 
ЕСФН, чрез която Органът си 
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междусекторната съгласуваност с 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
и с Европейския орган за ценни книжа и 
пазари.

сътрудничи редовно и тясно и осигурява 
междусекторната съгласуваност с 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
и с Европейския орган за ценни книжа и 
пазари.

Or. en

Изменение 729
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Съвместният комитет има 
постоянен секретариат, чийто 
персонал се осигурява с помощта на 
Европейските надзорни органи. 
Органът участва с подходящи ресурси в 
административните, инфраструктурни и 
оперативни разходи.

Or. en

Обосновка

Постоянният секретариат позволява на Съвместния комитет ефективно да 
изпълнява възложените му роли, както и дава възможност за увеличаване на ролите в 
течение на времето. Освен това, следва да се изградят междусекторни познания и 
обща надзорна култура в секретариата с подкрепата на трите Европейски надзорни 
органа. 

Изменение 730
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът участва с подходящи 
ресурси в административната 

3. Съвместният комитет има 
постоянен секретариат, чийто 
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подкрепа за Съвместния комитет на 
европейските надзорни органи. Това 
включва персонал, административни, 
инфраструктурни и оперативни разходи.

персонал се осигурява с помощта на 
Европейските надзорни органи. 
Органът участва с подходящи ресурси
в административните, инфраструктурни 
и оперативни разходи.

Or. en

 Обосновка

В съответствие с доклада „Skinner“.

Изменение 731
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 732
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 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съвместният комитет се състои от 
председател и председателите на 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 

1. Съвместният комитет има съвет, 
който се състои от председателите на 
Европейските надзорни органи, и, 
когато е целесъобразно, председателя на 
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и на Европейския орган за ценни 
книжа и пазари и, когато е
целесъобразно, председателя на 
подкомитета, създаден съгласно член 
43.

подкомитета, създаден съгласно член 
43.

Or. en

Обосновка

В съответствие с доклада „Skinner“.

Изменение 733
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се направи по-добро определение на структурата на Съвместния 
комитет, включително предоставянето му на съвет, съставен от ръководителите на 
трите Европейски надзорни органа.

Изменение 734
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

представител на Комисията и ЕКСР, 
както и подкомитетът, създаден 
съгласно член 43, ще бъдат поканени да 
присъстват на заседанията на Съвета на 
Съвместния комитет на европейските 
надзорни органи в качеството на 
наблюдатели.

Or. en

Изменение 735
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 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Изпълнителният директор, 
представител на Комисията и ЕКСР, 
както и подкомитетът, създаден 
съгласно член 43, ще бъдат поканени да 
присъстват на заседанията на Съвета на 
Съвместния комитет в качеството на 
наблюдатели.

Or. en

Обосновка

В съответствие с доклада „Skinner“.

Изменение 736
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпълнителният директор, Комисията 
и ЕССР, както и подкомитетът, 
създаден съгласно член 43, ще бъдат 
поканени да присъстват на заседанията 

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

присъстват на заседанията на 
Съвместния комитет на европейските 
надзорни органи в качеството на 
наблюдатели.

Or. en

Изменение 737
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

От значение е на познанията на микро-ниво на Европейските надзорни органи да се 
дава достатъчна тежест в рамките на ЕКСР. Освен това е важно ЕКСР да няма 
твърде голяма банкова насоченост, а банковите дейности, осигуряването и ценните
книжа и пазари следва да са задоволително представени от председател от 
Съвместния комитет, който може да представлява всички три сектора.
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Изменение 738
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 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Председателстващият Съвместния 
комитет се назначава на годишна 
ротационна основа измежду 
председателите на Европейския банков 
орган, Европейския орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване и Европейския 
орган за ценни книжа и пазари. 
Председателят на Съвместния 
комитет е заместник-председател на 
Европейския комитет за системен 
риск.

Or. en

Обосновка

В съответствие с докладите „Skinner“ и „Goulard“.

Изменение 739
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 740
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 41 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съвместният комитет на 
европейските надзорни органи приема 
и публикува свой процедурен 
правилник. Правилата могат да 
предвиждат допълнителни участници в 
заседанията на Съвместния комитет.

4. Съвместният комитет приема и 
публикува свой процедурен правилник. 
Правилата могат да предвиждат 
допълнителни участници в заседанията 
на Съвместния комитет.

Or. en

Обосновка

В съответствие с доклада „Skinner“.

Изменение 741
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 41 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В съответствие с доклада „Skinner“.
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Изменение 742
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 743
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 42a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 42a
Съвместният комитет наблюдава и 
координира колегиумите на
надзорните органи, упражняващи
контрол върху големите 
трансгранични финансови 
институции, които се считат за 
системно важни.
Списъкът на системно важните 
финансови институции в обхвата на 
член 2, параграф 1 се определя от 
ЕКСР в близка координация със 
Съвместния комитет.
Съвместният комитет може да 
вземе решение да поеме директните 
отговорности и правомощия, 
възложени на Органа в настоящия 
регламент за индивидуални 
финансови институции, след 
съответна консултация с надзорните 
институции и съвети и групи на 
участниците в сектора на 
включените органи, по-специално в 
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случая на финансови конгломерати и 
институции, които имат 
междусекторно действие в сферата
на компетентност на повече от един 
Орган.

Or. en

Изменение 744
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 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на член 42 към Съвместния 
комитет на европейските надзорни 
органи се създава Подкомитет по 
финансовите конгломерати.

За целите на член 42 към Съвместния 
комитет се създава Подкомитет по 
финансовите конгломерати.

Or. en

Обосновка

За изясняване на текста.

Изменение 745
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 43 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкомитетът избира председател 
измежду членовете си, който е също и 
член на Съвместния комитет на 
европейските надзорни органи.

Подкомитетът избира председател 
измежду членовете си, който е също и 
член на Съвместния комитет.

Or. en
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Обосновка

За изясняване на текста, представен в доклада „Skinner“.

Изменение 746
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Апелативният съвет се състои от 
шестима членове и шестима 
заместници. Съставен е от лица с 
висока репутация и доказани 
познания и професионален опит, 
включително надзорен опит на 
задоволително високо ниво в 
областите на банковите дейности, 
застраховането и професионалното 
пенсионно осигуряване, пазарите на 
ценни книжа или други финансови 
услуги, както и най-малко двама 
членове със задоволителен 
юридически опит за осигуряване на 
експертна правна консултация при 
упражняване на правомощията на 
Органа.

Or. en

Изменение 747
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Апелативният съвет се състои от 
шестима членове и шестима 
заместници, които разполагат със 
съответните знания и опит, с 
изключение на настоящи служители 

2. Апелативният съвет се състои от 
шестима членове и шестима 
заместници. Съставен е от лица с 
висока репутация и доказани 
познания и професионален опит, 
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на компетентните органи или на 
други национални или общностни 
институции, участващи в 
дейностите на Органа.

включително надзорен опит на 
задоволително високо ниво в 
областите на банковите дейности, 
застраховането и професионалното 
пенсионно осигуряване, пазарите на 
ценни книжа или други финансови 
услуги, както и най-малко двама 
членове с достатъчен юридически 
опит за осигуряване на експертна
правна консултация при упражняване 
на правомощията на Органа.

Or. en

Обосновка

От значение да се осигури достъп на Апелативния съвет до лица с опит във всички 
възможни области, за които може да е призован да вземе решение въз основа на 
действията на трите секторни Европейски надзорни органа. Също така е важно да 
се осигури достъп до задоволителни юридически познания, като се има предвид, че 
вероятно ще трябва да взема решения в области, свързани със законодателното 
прилагане на някои от дейностите на Европейските надзорни органи.

Изменение 748
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Апелативният съвет се състои от 
шестима членове и шестима 
заместници. Съставен е от лица, с 
изключение на настоящи служители на 
компетентните органи или на други 
национални или европейски институции
или финансови институции, 
участващи в дейностите на Органа, с 
висока репутация и доказани 
познания и професионален опит, 
включително надзорен опит на 
задоволително високо ниво в 
областите на банковите дейности, 
застраховането и професионалното 
пенсионно осигуряване, пазарите на 
ценни книжа или други финансови 
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услуги, както и най-малко двама 
членове с достатъчен юридически 
опит за осигуряване на експертна
правна консултация при упражняване 
на правомощията на Органа.

Or. en

Обосновка

В съответствие с доклада „Skinner“, разбира се, Апелативният съвет трябва да 
разполага с възможно най-добрите човешки ресурси. 

Изменение 749
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Апелативният съвет определя своя 
Председател.

Председателят, назначен съвместно 
от Съвета, Комисията и Европейския 
парламент, следва да е професионален 
адвокат.

Or. en

Изменение 750
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Решенията на Апелативния съвет се 
приемат с обикновено мнозинство, с 
решаващ глас на председателя при 
равен брой гласове.

Or. en
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Изменение 751
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 752
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Членовете на Апелативния съвет и 
двама заместници се назначават, след 
консултация с управителните съвети 
на Органите, както следва:

– двама членове и двама заместници 
от Съвета,
– двама членове и двама заместници 
от Комисията,
– двама членове и двама заместници 
от Европейския парламент.

Or. en
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Изменение 753
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 754
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 755
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 756
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 757
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Останалите членове се назначават в 
съответствие с Регламент (ЕО) 

заличава се
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№…../…..[EОЗППО] и Регламент (ЕО) 
№……/…..[EОЦКП].

Or. en

Изменение 758
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 759
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Тъй като Апелативният съвет е в рамките на Съвместния комитет е уместно СК да 
осигури на Съвета достъп до съдействие от страна на своя секретариат.

Изменение 760
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Органът, Европейският банков орган, 
Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
и Европейският орган за ценни книжа и 
пазари осигуряват подходяща 
оперативна и секретарска подкрепа за 
Апелативния съвет чрез Съвместния 
комитет.

Or. en

Обосновка

Да се подходи към възгледите на доклада „Skinner“.

Изменение 761
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Апелативният съвет може или да 
потвърди решението, взето от 
компетентния орган на Органа, или 
може да предаде случая на компетентен 
орган на Органа. Последният е обвързан 
от решението на Апелативния съвет и 
приема изменено решение във връзка с 
въпросния случай.
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Or. en

Обосновка

Апелативният съвет следва да потвърждава или отхвърля решение, но не е негова 
задача да преформулира решението, което е от сферата на компетентност на 
Органа.

Изменение 762
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 763
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 764
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – точка a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като Европейският банков орган е орган на Общността, той се финансира в най-
широката възможна степен от бюджета на ЕС. Също така защитава своята 
независимост. По тези причини няма да се прилага финансиране от национални 
надзорни органи.

Изменение 765
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – точка a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 766
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – точка a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(a) задължителни вноски от 
националните публични органи, 
отговарящи за надзора на финансовите 
институции, които ще се правят в 
съответствие с претеглянето на 
гласовете, както е предвидено в член 
3, параграф 3 от Протокола (№ 36) 
относно преходните разпоредби, 
приложен към Договора за 
Европейския съюз и към Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. За целите на този член, член 3, 
параграф 3 от Протокола (№ 36) 
относно преходните разпоредби 
продължава да се прилага след 
установения краен срок – 31 октомври 
2014 г.;

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение определя приносите, които се правят от националните 
банкови надзорни органи, за бюджета на Европейския надзорен орган. Предложеното 
правило се основава на настоящата практика.

Изменение 767
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – точка б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(б) финансиране от Общността, 
включено в общия бюджет на 
Европейския съюз (раздел Комисия);
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Or. en

Обосновка

Тъй като Европейският банков орган е общностен орган, той се финансира в най-
широката възможна степен от бюджета на ЕС. Също така съхранява своята 
независимост. Поради тези причини няма да се прилага финансиране от национални 
надзорни органи.

Изменение 768
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – точка б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(б) субсидия от Европейския съюз, 
посочена като отделна бюджетна 
линия в раздел [XII] на общия бюджет 
на Европейския съюз;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 769
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – точка в

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в) всякакви такси, платени на Органа в 
случаите, посочени в съответните 
инструменти на правото на 

(в) всякакви такси, платени на Органа в 
случаите, посочени в член 6, параграф 
3.
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Общността.

Or. en

Обосновка

Директни приноси от финансови институции следва да се извършват само от лица, 
които са под непосредствения надзор на Органа.

Изменение 770
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предлага се през първата година от дейността на Европейските надзорни органи, 
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приключваща на 31 декември 2011 г., техните бюджети да се приемат от членовете 
на съответните комитети от ниво 3, след консултация с Комисията и след това да 
се представят на Съвета и Парламента за одобрение. Това е от изключителна 
важност за осигуряване на независимата работа на Европейските надзорни органи, 
така че те да могат да започнат своята дейност на здрава финансова основа. Тази 
независимост се балансира с отчитане пред политическите институции на ЕС.

Изменение 771
Marianne Thyssen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. През първата година от 
дейността на Органа, приключваща 
на 31 декември 2011 г., бюджетът се 
одобрява от членовете на комитета 
от ниво 3, след консултация с 
Комисията и след това се представя 
на Съвета и Парламента за 
одобрение.

Or. en

Обосновка

Предлага се през първата година от дейността на Европейските надзорни органи, 
приключваща на 31 декември 2011 г., техните бюджети да се приемат от членовете 
на съответните комитети от ниво 3, след консултация с Комисията и след това да 
се представят на Съвета и Парламента за одобрение. Това е от изключителна 
важност за осигуряване на независимата работа на Европейските надзорни органи, 
така че те да могат да започнат своята дейност на здрава финансова основа. Тази 
независимост се балансира с отчитане пред политическите институции на ЕС.
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Изменение 772
Wolf Klinz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Въпреки горепосочените 
разпоредби, през първата година от 
дейността на Органа, приключваща 
на 31 декември 2011 г., бюджетът се 
одобрява от членовете на комитета 
от ниво 3, след консултация с 
Европейската комисията и след това 
се представя на бюджетния орган за 
одобрение.

Or. en

Обосновка

Необходим е преходен механизъм за улесняване на функционалността в кратък период 
от време.

Изменение 773
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Председателят не следва да е предмет на Правилника за длъжностни лица на ЕС. 
Сроковете и условията при назначаването на Председателя следва да бъдат 
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определени от Съвета на надзорните органи, какъвто вече е случаят с Председателя 
и членовете на изпълнителния съвет на Европейската централна банка. Като се има 
предвид факта, че председателските постове са част от ЕКСР и неговия 
Управителен съвет, е уместен аналогичен подход като този на ЕЦБ.

Изменение 774
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В курса на своите дейности може да се случи Европейският надзорен орган да навреди 
на отделни финансови институции, за да осигури по-голямо добро. Такава вреда би 
била оправдана в контекста на осигуряването на системна стабилност и като 
такава Европейският надзорен орган няма да се подвежда под отговорност за тази 
вреда.

Изменение 775
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на извъндоговорна 
отговорност, Органът, в съответствие с 
общите принципи за правните системи 
на държавите-членки, обезщетява всяка 
вреда, причинена от него или от неговия 

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

или от неговия персонал при 
изпълнението на техните задължения. 
Спорове относно обезщетяването на 
такива вреди са от компетентността на 
Съда на Европейските общности.

Or. en

Изменение 776
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изискванията за професионална тайна 
съгласно член 287 от Договора и 
съответните разпоредби в съответното 
общностно законодателство се 
прилагат по отношение на членовете на 
Съвета на надзорните органи и 
Управителния съвет, Изпълнителния 
директор и членовете на персонала на 
Органа, включително служители, 
временно командировани от държавите-
членки, дори след като са 
преустановили изпълнението на техните 
задължения.

1. Изискванията за професионална тайна 
съгласно член 339 от Договора за 
функциониране на Европейския съюз и 
съответните разпоредби в съответното 
законодателство на Европейския съюз 
се прилагат по отношение на членовете 
на Съвета на надзорните органи и 
Управителния съвет, Изпълнителния 
директор и членовете на персонала на 
Органа, включително служители, 
временно командировани от държавите-
членки и всички други лица, 
изпълняващи задачи за Органа с 
договорни правоотношения, дори след 
като са преустановили изпълнението на 
техните задължения.

Or. en

Изменение 777
Udo Bullmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те няма да започват работа с
финансови институции, които по-
рано са наблюдавани от 
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Европейската система за финансов 
надзор, през първите 18 месеца след 
като напуснат своята длъжност.

Or. en

Изменение 778
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Съветът на надзорните органи 
решава относно вътрешния езиков 
режим на Органа.

Or. en

Изменение 779
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участието в дейността на Органа е 
отворено и за трети държави, 
прилагащи законодателство, което е 
признато за равностойно от 
Европейския съюз в сферата на
компетентност на Органа, както е 
посочено в член 1, параграф 2, и 
когато такова участие укрепва 
съгласуваността на резултатите от 
надзора, които са от непосредствен 
интерес за Органа и тези трети 
държави. Тяхното участие е предмет 
на заключение на административни 
договорености, както е определено в 
член 18.
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Or. en

Изменение 780
Udo Bullmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 781
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията, в тясно сътрудничество 
с Комитета на европейските банкови 
надзорници, създаден с Решение на 
Комисията 2009/78/ЕО (комитет от 
ниво 3), отговаря за административното 
създаване и първоначалната 
административна дейност на Органа, 
докато Органът придобие оперативната 
способност да изпълнява собствения си 
бюджет.

Or. en
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Обосновка

Комитетът на европейските банкови надзорници следва да играе роля в 
подпомагането на успеха на преходния период, като се има предвид неговият опит в 
административните въпроси, непосредствено свързани с Европейския банков орган.

Изменение 782
Marianne Thyssen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В периода след влизането в сила на 
настоящия регламент и преди 
създаването на Органа, комитет от 
ниво 3 действа в тясно 
сътрудничество с Комисията, за да се 
подготви за заместването на 
комитета от ниво 3 с Органа. 
Комитетите от ниво 3 могат да 
предприемат всички полезни 
подготвителни действия, предмет на 
финансово решение от съответните 
органи на Органа. Това включва 
определяне на процедура за избор на 
Председател и Изпълнителен 
директор на Органа и членове на 
Управителния съвет и организиране 
на подбора на тези лица.

Or. en

Обосновка

Предлага се да се направи разяснение на разпоредбите относно подготвителните 
дейности, които могат да се предприемат преди създаването на Европейските 
надзорни органи. Поради причини на ефективността е наложително след влизането в 
сила на Регламента, комитетите от ниво 3 да могат да вземат всички полезни мерки 
за подготвяне на създаването на Европейските надзорни органи, предмет на 
ратификация от съответните органи на Европейския надзорен орган на тази 
подготвителна работа. Този modus operandi допринася за максимално скъсяване на 
периода, през който Европейските надзорни органи може да нямат пълна 
оперативност поради липса на номинация на техни съответно Председател и 
Изпълнителен директор.   
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Изменение 783
Marianne Thyssen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В периода от влизането в сила на 
настоящия регламент и датата на 
назначаване на Председателя и 
членовете на Управителния съвет, и 
назначаването на Изпълнителния 
директор, Европейският надзорен 
орган условно се председателства от 
Председателя на съществуващия 
комитет от ниво 3 и управляван от 
неговия Генерален секретар.

Or. en

Обосновка

Предлага се да се направи разяснение на разпоредбите относно подготвителните 
дейности, които могат да се предприемат преди създаването на Европейските 
надзорни органи. Поради причини на ефективността е наложително след влизането в 
сила на Регламента, комитетите от ниво 3 да могат да вземат всички полезни мерки 
за подготвяне на създаването на Европейските надзорни органи, предмет на 
ратификация от съответните органи на Европейския надзорен орган на тази 
подготвителна работа. Този modus operandi допринася за максимално скъсяване на 
периода, през който Европейските надзорни органи може да нямат пълна 
оперативност поради липсата на номинация на техния съответно Председател и 
Изпълнителен директор.

Изменение 784
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Органът се счита за правния 
наследник на Комитета на 
европейските банкови надзорници. 
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Най-късно в деня на създаването на 
Органа всички активи и пасиви и 
всички текущи дейности на 
Комитета на европейските банкови 
надзорници автоматично се 
прехвърлят на Органа. Комитетът 
на европейските банкови надзорници
съставя отчет на активите и 
пасивите при закриването му към 
датата на това прехвърляне. Този 
отчет се одитира и одобрява от 
неговите членове и от Комисията.

Or. en

Изменение 785
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. С цел да се осигури гладък преход за 
съществуващия персонал към Органа,
на всички служители с договори, 
посочени в параграф 1, включително 
договори за командировка, се предлага 
възможност да сключат трудови 
договори за временно наемане на 
служители с равностойни или 
сравними икономически и правни
условия, съгласно съответната 
правна рамка.

Or. en

Обосновка

Предлага се да се осигурят специфични преходни разпоредби относно съществуващия 
персонал на комитетите от ниво 3.
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Изменение 786
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

След влизането в сила на настоящия 
регламент органът, упълномощен да 
сключва договори, провежда вътрешна 
процедура за подбор, ограничена до 
служителите, които имат договор с 
комитета от ниво 3 или с неговия 
секретариат, с цел да се провери 
компетентността, ефикасността и 
надеждността на лицата, които ще бъдат 
наети. Вътрешната процедура за 
подбор следва да вземе под внимание 
уменията и опита, показани от 
лицето в изпълнението на неговите 
задължения преди прехода.

Or. en

Обосновка

Предлага се да се осигурят специфични преходни разпоредби относно съществуващия 
персонал на комитетите от ниво 3.

Изменение 787
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел създаването на ангажимент за Комисията да 
представя предложения за изясняване на концепцията за фискалната отговорност на 
държавите-членки и да ревизира регламента, за да го приспособява към всякакви 
възможни подобрения, които идват от прилагането на рамката на общностни 
регламенти за управление на криза в банковия сектор, която наскоро беше 
представена за консултация от Комисията.

Изменение 788
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел създаването на ангажимент за Комисията да 
представя предложения за изясняване на концепцията за фискалната отговорност на 
държавите-членки и да ревизира регламента, за да го приспособява към всякакви 
възможни подобрения, които идват от прилагането на рамката на общностни 
регламенти за управление на криза в банковия сектор, която наскоро беше 
представена за консултация от Комисията.
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Изменение 789
Udo Bullmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладът включва оценка на 
дейността на Групата на 
участниците в сектора и нейното
възможно укрепване в посока към 
придаване на задължителен характер 
на издаването на тези консултации.

Or. en

Изменение 790
Peter Skinner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изготвя своя доклад, като 
взема предвид предложенията
относно развитието на Органа и 
ЕСФН, представени от Групата на 
участниците в банковия сектор,
създадена съгласно член 26, и 
Съвместния комитет, създаден 
съгласно член 40. Тези предложения 
ще оформят приложение към 
доклада, който трябва да бъде 
публикуван от Комисията.
Комисията също така разглежда 
становищата на други групи на 
участници в сектора.

Or. en
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Изменение 791
Peter Skinner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В доклада се оценява, наред с другото, 
представянето на Органите съгласно
член 6, прилагането на член 23 и 
дейността на ЕСФН съгласно член 39. 
Той съдържа предложения за начина, 
по който да се развие ролята на 
Органа и на ЕСФН с оглед на 
създаването на интегрирани 
европейски структури в областта на 
надзора, включително, ако е 
необходимо, предложения за промени 
в Договора и секторното 
законодателство.

Or. en

Обосновка

С цел да даде правомощия на Европейските надзорни органи за непосредствен контрол 
на европейско равнище, е необходимо да се промени цялото съответно секторно 
законодателство или да се измени Договорът, за да се избегнат договорни 
ограничения върху дискреционната власт на органите. Комисията следва да разгледа 
това становище при изготвянето на предложения относно начина, по който да се 
развиват Европейските надзорни органи.

Изменение 792
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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включително и с Групата на 
участниците в банковия сектор.

Or. en

Изменение 793
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В този доклад също така се оценява 
напредъкът, постигнат към регулаторно 
и надзорно сближаване в областта на 
управлението и преодоляването на 
кризи в Общността, като на 
Парламента и Съвета се изпраща 
доклад заедно с всички подходящи
предложения за изменение на 
настоящия регламент. Тази оценка се 
основава на обстойни консултации, 
включително и с Групата на 
участниците в банковия сектор.

Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел създаването на ангажимент за Комисията да 
представя предложения за изясняване на концепцията за фискалната отговорност на 
държавите-членки и да актуализира регламента, за да го съгласува с всякакъв вид
възможни подобрения, които произтичат от прилагането на рамка от регламенти на
Общността за управление на кризи в банковия сектор, която наскоро беше 
представена за консултация от Комисията.

Изменение 794
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

напредъкът, постигнат към регулаторно 
и надзорно сближаване в областта на 
управлението и преодоляването на 
кризи в Общността, като на 
Парламента и Съвета се изпраща 
доклад заедно с всички подходящи
предложения за изменение на 
настоящия регламент. Тази оценка се 
основава на обстойни консултации, 
включително и с Групата на 
участниците в банковия сектор.

Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел създаването на ангажимент за Комисията да 
представя предложения за изясняване на концепцията за фискалната отговорност на 
държавите-членки и да актуализира регламента, за да го съгласува с всякакъв вид 
възможни подобрения, които произтичат от прилагането на рамка от регламенти на 
Общността за управление на кризи в банковия сектор, която наскоро беше 
представена за консултация от Комисията.

Изменение 795
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В този доклад също така се оценява 
напредъкът, който е направен за 
постигането на целите и развитието 
на Органа към регулаторно и надзорно 
сближаване и интеграция в областта на 
управлението и преодоляването на 
кризи в Европейския съюз. Освен това, 
докладът оценява по какъв начин 
системата разглежда разходите, 
произтичащи от общоприетата й 
дейност, и по какъв начин се постига 
пълното им приемане въз основа на
циклична перспектива. Тази оценка се 
основава на обстойни консултации, 
включително и с Групата на 
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участниците в банковия сектор.

Or. en

Изменение 796
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията изготвя своя доклад, 
като взема предвид предложенията, 
представени от Групата на 
участниците в банковия сектор, 
Съвета на надзорните органи и 
Съвместния комитет. Тези 
предложения се прилагат към 
доклада, публикуван от Комисията. 
Комисията също така разглежда 
становищата на други групи на 
участници в сектора.

Or. en

Изменение 797
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В доклада на Комисията се 
оценява, наред с другото: степента на 
сближаване в стандартните 
надзорни практики, достигната от 
националните органи; 
функционирането на колегиумите на 
надзорните органи; механизмът за 
надзор на трансграничните 
институции и в частност на тези с 
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европейско измерение; действието на 
член 23 относно предпазните клаузи и 
сближаването по отношение на 
регулирането и надзора в областта на 
управлението и преодоляването на 
кризи в Европейския съюз, както и
това дали пруденциалният надзор и 
бизнес практиките следва да се 
разглеждат заедно или поотделно. 
Докладът съдържа предложения за 
това как да се развие ролята на
Органа и ЕСФН с оглед на
създаването на интегрирани 
европейски структури в областта на 
надзора.

Or. en

Обосновка

Изясняване на структурата на текста.

Изменение 798
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Европейският парламент и 
Съветът проучват настоящия 
регламент въз основа на доклада, 
посочен в параграф 1, и определят 
дали мисиите и организацията на 
Органа се нуждаят от 
преразглеждане.

Or. en


