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Изменение 266
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С оглед на създаването на 
последователни, ефективни и работещи 
надзорни практики в рамките на 
Европейската система за финансов 
надзор и на осигуряването на общо, 
уеднаквено и последователно прилагане 
на законодателството на Съюза, 
Органът издава насоки и препоръки, 
насочени към националните надзорни 
органи или към финансовите 
институции. В случаите, в които 
Органът е оправомощен от 
законодателството да разработва 
технически стандарти в 
съответствие с член 7, той издава 
насоки и препоръки единствено след 
приемането на стандартите.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е насоките и препоръките не заместват стандартите, ако в 
законодателството са предвидени стандарти: това е въпрос, свързан с правната 
сигурност. Освен това, съгласно основната цел да се създаде надежден единен 
правилник, стимулите и законодателният мандат за европейските нормативни 
органи по отношение на предлагането на стандарти следва да бъдат много силни.  

Изменение 267
Kay Swinburne

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В своя доклад Органът информира 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно издадените
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насоки и препоръки. Органът може 
също да ги информира относно даден 
национален орган, който не е спазил 
насоките и препоръките, и да посочи 
как възнамерява да осигури, че в 
бъдеще той ще ги спазва.

Or. en

Изменение 268
Corien Wortmann-Kool

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът провежда открити 
обществени консултации с всички 
участници и анализира съответните 
потенциални разходи и ползи, преди 
да издаде насоки и препоръки, 
съгласно установените най-добри 
практики сред националните органи. 
Органът изисква становище или 
съвет от Групата на участниците в 
застраховането и презастраховането, 
както и от Групата на участниците 
в професионалните пенсионни 
фондове, посочени в член 22.

Or. en

Обосновка

Откритите обществени консултации с всички участници, включително съветите от 
Групата на участниците в застраховането и презастраховането и от Групата на 
участниците в професионалните пенсионни фондове, са необходими с оглед на 
анализирането на съответните потенциални разходи и ползи преди издаването на 
насоки и препоръки. 
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Изменение 269
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 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът провежда открити 
обществени консултации относно 
насоките и препоръките и анализира 
съответните потенциални разходи и 
ползи. Органът също иска становище 
или съвет от Групата на 
участниците в застраховането и 
професионалното пенсионно 
осигуряване, посочена в член 22.

Or. en

Изменение 270
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насоките и препоръките се 
публикуват на уебсайта на Органа.

Or. en

Изменение 271
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните надзорни органи 
полагат всички усилия за спазване на 

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



PE439.921v01-00 6/77 AM\811328BG.doc

BG

тези насоки и препоръки. насоки и препоръки.

Or. en

Изменение 272
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от два месеца от издаването 
на насока или препоръка всеки 
компетентен орган взема решение 
дали възнамерява да прилага тази 
насока или препоръка. Ако
компетентният орган не спазва тази 
насока или препоръка, той съобщава 
на Органа причините за това. 
Органът може да реши, за всеки 
отделен случай, да публикува тези 
причини, предоставени от 
компетентен орган. 

Or. en

Изменение 273
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 б нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След издаването й, всички финансови 
образувания докладват ежегодно, ясно 
и подробно, дали спазват тази насока 
или препоръка. 

Or. en
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Изменение 274
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В своя годишен доклад Органът 
посочва кой национален орган не е 
спазил издадените от него насоки и 
препоръки и описва как Органът 
възнамерява да осигури тяхното 
спазване в бъдеще. Органът включва 
същата информация за основните по-
големи финансови образувания.

Or. en

Изменение 275
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 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В своя годишен доклад за дейността, 
посочен в член 32, параграф 6, 
Органът информира Европейския 
парламент, Съвета и Комисията 
относно издадените насоки и 
препоръки, като посочва 
националните органи, които не ги 
изпълняват, и описва как Органът 
възнамерява да осигури тяхното 
спазване в бъдеще.

Or. en
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Изменение 276
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако даден национален надзорен орган 
не е приложил правилно посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, по-
специално като не е гарантирал, че 
дадена финансова институция отговаря 
на изискванията, предвидени в същото 
законодателство, Органът има 
правомощията, посочени в параграфи 2, 
3 и 6 на настоящия член.

1. Ако даден национален надзорен орган 
не е приложил правилно посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, по-
начин, който изглежда, че е в 
противоречие с правото на Съюза, по-
специално като не е гарантирал, че 
дадена финансова институция отговаря 
на изискванията, предвидени в същото 
законодателство, Органът има 
правомощията, посочени в параграфи 2, 
3 и 6 на настоящия член.

Or. en

Изменение 277
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако даден национален надзорен орган 
не е приложил правилно посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, по-
специално като не е гарантирал, че 
дадена финансова институция отговаря 
на изискванията, предвидени в същото 
законодателство, Органът има 
правомощията, посочени в параграфи 2, 
3 и 6 на настоящия член. 

1. Ако даден национален надзорен орган 
не е приложил правно обвързващите 
актове и посоченото в член 1, параграф 
2 законодателство, по-начин, който 
изглежда, че е в противоречие с 
правото на Съюза, по-специално като 
не е гарантирал, че дадена финансова 
институция отговаря на изискванията, 
предвидени в същото законодателство, 
Органът има правомощията, посочени в 
параграфи 2, 3 и 6 на настоящия член.

Or. en
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Изменение 278
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако даден национален надзорен орган 
не е приложил правилно посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, по-
специално като не е гарантирал, че 
дадена финансова институция отговаря 
на изискванията, предвидени в същото 
законодателство, Органът има 
правомощията, посочени в параграфи 2, 
3 и 6 на настоящия член. 

1. Ако даден национален надзорен орган 
не е приложил правилно посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, 
включително техническите 
стандарти, приети в съответствие с 
член 7, по-специално като не е 
гарантирал, че дадена финансова 
институция отговаря на изискванията, 
предвидени в същото законодателство, 
Органът има правомощията, посочени в 
параграфи 2, 3 и 6 на настоящия член. 

Or. en

Обосновка

За да се гарантира последователното прилагане на техническите стандарти, 
Органът следва да бъде оправомощен да разследва всяко потенциално нарушение на 
тяхното прилагане.

Изменение 279
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По искане от един или повече 
национални надзорни органи, от 
Комисията или по своя собствена 
инициатива и след като уведоми за това 
съответния национален надзорен орган, 
Органът може да разследва 
предполагаемото неправилно прилагане
на правото на Общността.

2. По искане от един или повече 
национални надзорни органи, от 
Европейския парламент, Комисията, 
Съвета, Групата на участниците в 
застраховането и презастраховането
или по своя собствена инициатива и 
след като уведоми за това съответния 
национален надзорен орган, Органът 
може да разследва предполагаемото 
нарушение или неприлагане на правото 
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на Съюза.

Or. en

Изменение 280
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.  Ако националният надзорен орган не 
е приложил правото на Общността в 
рамките на един месец след 
получаване на препоръката на Органа, 
Комисията може, след като е била 
уведомена от Органа или по своя 
собствена инициатива, да вземе
решение, задължаващо националния 
надзорен орган да предприеме 
действието, необходимо за спазване 
на правото на Общността.

4. Ако националният надзорен орган не 
е приложил правото на Съюза в срок от 
десет работни дни след получаване на 
препоръката на Органа, Органът взема
решение, с което определя правилното 
прилагане на законодателството, във 
връзка с което Органът извършва 
разследване. 

Or. en

Обосновка

За да се осигурят равни условия и да се допринесе за осигуряването на правна 
сигурност по отношение на прилагането на единния правилник на ЕС за надзор, 
Органът следва да бъде в състояние да премахва всякакви потенциални нарушения на 
правото на Европейския съюз. Чрез предложените изменения освен това би се 
избягнала ненужната намеса на Комисията, тъй като те не засягат процедурата, 
посочена в параграфи 1,2 и 3, съгласно която националните органи имат възможност 
да избегнат нарушението, като спазят препоръките на Европейския банков орган в 
срок от един месец. 
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Изменение 281
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 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако националният надзорен орган не 
е приложил правото на Общността в 
рамките на един месец след 
получаване на препоръката на Органа, 
Комисията може, след като е била 
уведомена от Органа или по своя 
собствена инициатива, да вземе
решение, задължаващо националния 
надзорен орган да предприеме 
действието, необходимо за спазване на 
правото на Общността.

4. Ако националният надзорен орган не 
е приложил правото на Съюза в срок от 
десет работни дни след получаване на 
препоръката на Органа в съответствие 
с параграф 3, Органът взема решение, 
задължаващо националния надзорен 
орган да предприеме действието, 
необходимо за спазване на правото на 
Съюза. 

Or. en

Изменение 282
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако националният надзорен орган не 
е приложил правото на Общността в 
рамките на един месец след 
получаване на препоръката на Органа, 
Комисията може, след като е била 
уведомена от Органа или по своя 
собствена инициатива, да вземе 
решение, задължаващо националния 
надзорен орган да предприеме 
действието, необходимо за спазване на 
правото на Общността.

4. Ако националният надзорен орган не 
е приложил правото на Общността в 
срок от двадесет работни дни след 
получаване на препоръката на Органа, 
Комисията може, след като е била 
уведомена от Органа или по своя 
собствена инициатива, да представи 
официално становище, задължаващо 
националния надзорен орган да 
предприеме действието, необходимо за 
спазване на правото на Съюза.

Or. en
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Изменение 283
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията взема това решение не по-
късно от три месеца след приемането 
на препоръката. Комисията може да
удължи този срок с един месец.

Органът  взема това решение не по-
късно от един месец след приемането на 
препоръката.

Or. en

Обосновка

За да се осигурят равни условия и да се допринесе за осигуряването на правна 
сигурност по отношение на прилагането на единния правилник на ЕС за надзор, 
Органът следва да бъде в състояние да премахва всякакви потенциални нарушения на 
правото на Европейския съюз. Чрез предложените изменения освен това би се 
избягнала ненужната намеса на Комисията, тъй като те не засягат процедурата, 
посочена в параграфи 1,2 и 3, съгласно която националните органи имат възможност 
да избегнат нарушението, като спазят препоръките на Европейския банков орган в 
срок от един месец. 

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

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията взема това решение не по-
късно от три месеца след приемането 
на препоръката. Комисията може да 
удължи този срок с един месец.

Органът  взема това решение не по-
късно от един месец след приемането на 
препоръката. 

Or. en
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Изменение 285
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията гарантира, че е зачетено 
правото на адресатите на препоръката 
да бъдат изслушани.

Органът гарантира, че е зачетено 
правото на адресатите на препоръката 
да бъдат изслушани.

Or. en

Обосновка

За да се осигурят равни условия и да се допринесе за осигуряването на правна 
сигурност по отношение на прилагането на единния правилник на ЕС за надзор, 
Органът следва да бъде в състояние да премахва всякакви потенциални нарушения на 
правото на Европейския съюз. Чрез предложените изменения освен това би се 
избягнала ненужната намеса на Комисията, тъй като те не засягат процедурата, 
посочена в параграфи 1,2 и 3, съгласно която националните органи имат възможност 
да избегнат нарушението, като спазят препоръките на Европейския банков орган в 
срок от един месец. 

Изменение 286
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 9 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията гарантира, че е зачетено 
правото на адресатите на препоръката 
да бъдат изслушани.

Органът гарантира, че е зачетено 
правото на адресатите на препоръката 
да бъдат изслушани.

Or. en



PE439.921v01-00 14/77 AM\811328BG.doc

BG

Изменение 287
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът и националните надзорни 
органи предоставят на Комисията 
цялата необходима информация.

Националните надзорни органи 
предоставят на Органа цялата 
необходима информация.

Or. en

Обосновка

За да се осигурят равни условия и да се допринесе за осигуряването на правна 
сигурност по отношение на прилагането на единния правилник на ЕС за надзор, 
Органът следва да бъде в състояние да премахва всякакви потенциални нарушения на 
правото на Европейския съюз. Чрез предложените изменения освен това би се 
избягнала ненужната намеса на Комисията, тъй като те не засягат процедурата, 
посочена в параграфи 1,2 и 3, съгласно която националните органи имат възможност 
да избегнат нарушението, като спазят препоръките на Европейския банков орган в 
срок от един месец. 

Изменение 288
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 9 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът и националните надзорни 
органи предоставят на Комисията 
цялата необходима информация. 

Националните надзорни органи 
предоставят на Органа цялата 
необходима информация. 

Or. en
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Изменение 289
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на десет работни дни от 
получаването на посоченото в параграф 
4 решение националният надзорен орган 
информира Комисията и Органа 
относно мерките, които е предприел или 
възнамерява да предприеме, за да 
приложи решението на Комисията.

5. В рамките на десет работни дни от 
получаването на посоченото в параграф 
4 решение националният надзорен орган 
информира Комисията и Органа 
относно мерките, които е предприел или 
възнамерява да предприеме, за да 
приложи официалното становище на 
Комисията.

Or. en

Изменение 290
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на десет работни дни от 
получаването на посоченото в параграф 
4 решение националният надзорен орган 
информира Комисията и Органа 
относно мерките, които е предприел или 
възнамерява да предприеме, за да 
приложи решението на Комисията.

5. В рамките на десет работни дни от 
получаването на посоченото в параграф 
4 решение националният надзорен орган 
информира Комисията и Органа 
относно мерките, които е предприел или 
възнамерява да предприеме, за да 
приложи решението на Органа.

Or. en

Обосновка

За да се осигурят равни условия и да се допринесе за осигуряването на правна 
сигурност по отношение на прилагането на единния правилник на ЕС за надзор, 
Органът следва да бъде в състояние да премахва всякакви потенциални нарушения на 
правото на Европейския съюз.
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Изменение 291
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 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на десет работни дни от 
получаването на посоченото в параграф 
4 решение националният надзорен орган 
информира Комисията и Органа 
относно мерките, които е предприел или 
възнамерява да предприеме, за да 
приложи решението на Комисията.

5. В рамките на десет работни дни от 
получаването на посоченото в параграф 
4 решение националният надзорен орган 
информира Комисията и Органа 
относно мерките, които е предприел или 
възнамерява да предприеме, за да 
приложи решението на Органа.

Or. en

Изменение 292
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засягат 
правомощията на Комисията по член 
226 от Договора, ако даден 
национален надзорен орган не спази 
посоченото в параграф 4 от 
настоящия член решение в 
предвидения в него срок и ако е 
необходимо да бъдат предприети 
навременни действия за коригиране на 
неспазването на законодателството 
от страна на националния надзорен 
орган, за да се запазят или 
възстановят нормалните 
конкурентни условия на пазара или да 
се гарантира правилното 
функциониране и целостта на 
финансовата система, Органът 
може, ако съответните изисквания, 
предвидени в посоченото в член 1, 

заличава се
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параграф 2 законодателство, се 
прилагат пряко по отношение на 
финансовите институции, да приеме 
отделно решение, насочено към 
дадена финансова институция, с 
което да се изисква тя да предприеме 
необходимото действие за спазване на 
нейните задължения съгласно 
правото на Общността, 
включително преустановяване на 
дейността.
Решението на Органа е в 
съответствие с приетото съгласно 
параграф 4 решение на Комисията. 

Or. en

Изменение 293
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 9 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, ако 
даден национален надзорен орган не 
спази посоченото в параграф 4 от 
настоящия член решение в предвидения 
в него срок и ако е необходимо да бъдат 
предприети навременни действия за 
коригиране на неспазването на 
законодателството от страна на 
националния надзорен орган, за да се 
запазят или възстановят нормалните 
конкурентни условия на пазара или да 
се гарантира правилното 
функциониране и целостта на 
финансовата система, Органът може, 
ако съответните изисквания, 
предвидени в посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, се 
прилагат пряко по отношение на 
финансовите институции, да приеме

6. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, ако даден национален надзорен 
орган не спази посоченото в параграф 4 
от настоящия член решение в 
предвидения в него срок и ако е 
необходимо да бъдат предприети 
навременни действия за коригиране на 
неспазването на законодателството от 
страна на националния надзорен орган, 
за да се запазят или възстановят 
нормалните конкурентни условия на 
пазара или да се гарантира правилното 
функциониране и целостта на 
финансовата система, Органът, 
съгласно посоченото в член 1, параграф 
2 законодателство, приема отделно 
решение, насочено към дадена 
финансова институция, с което да се 
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отделно решение, насочено към дадена 
финансова институция, с което да се 
изисква тя да предприеме необходимото 
действие за спазване на нейните 
задължения съгласно правото на 
Общността, включително 
преустановяване на дейността.

изисква тя да предприеме необходимото 
действие за спазване на нейните 
задължения съгласно правото на Съюза, 
включително преустановяване на 
дейността.

Or. en

Изменение 294
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, ако 
даден национален надзорен орган не 
спази посоченото в параграф 4 от 
настоящия член решение в предвидения 
в него срок и ако е необходимо да бъдат 
предприети навременни действия за 
коригиране на неспазването на 
законодателството от страна на 
националния надзорен орган, за да се 
запазят или възстановят нормалните 
конкурентни условия на пазара или да 
се гарантира правилното 
функциониране и целостта на 
финансовата система, Органът може, 
ако съответните изисквания, 
предвидени в посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, се 
прилагат пряко по отношение на 
финансовите институции, да приеме
отделно решение, насочено към дадена 
финансова институция, с което да се 
изисква тя да предприеме необходимото 
действие за спазване на нейните 
задължения съгласно правото на 
Общността, включително 
преустановяване на дейността.

6. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, ако даден национален надзорен 
орган не спази посоченото в параграф 4 
от настоящия член решение в 
предвидения в него срок и ако е 
необходимо да бъдат предприети 
навременни действия за коригиране на 
неспазването на законодателството от 
страна на националния надзорен орган, 
за да се запазят или възстановят 
нормалните конкурентни условия на 
пазара или да се гарантира правилното 
функциониране и целостта на 
финансовата система, Органът, 
съгласно посоченото в член 1, параграф 
2 законодателство, приема отделно 
решение, насочено към дадена 
финансова институция, с което да се 
изисква тя да предприеме необходимото 
действие за спазване на нейните 
задължения съгласно правото на 
Общността, включително 
преустановяване на дейността.
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Or. en

Обосновка

Правомощията за приемане на отделни решения, пряко приложими по отношение на 
финансовите институции при нарушения на правото на Европейския съюз, заедно с 
възможността на Европейския банков орган да разследва предполагаеми нарушения 
или неприлагане на правото на Европейския съюз, ще гарантират правилното 
прилагане на правото и техническите стандарти на ЕС в юрисдикциите в ЕС, като 
насърчават наличието на равни условия. С оглед на наличието на равни условия на 
единния пазар на ЕС, обхватът на отделните решения, пряко приложими по 
отношение на финансовите институции при нарушения на правото на Европейския 
съюз, не следва да бъде ограничен.

Изменение 295
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, ако 
даден национален надзорен орган не 
спази посоченото в параграф 4 от 
настоящия член решение в предвидения 
в него срок и ако е необходимо да бъдат 
предприети навременни действия за 
коригиране на неспазването на 
законодателството от страна на 
националния надзорен орган, за да се 
запазят или възстановят нормалните 
конкурентни условия на пазара или да 
се гарантира правилното 
функциониране и целостта на 
финансовата система, Органът може, 
ако съответните изисквания, 
предвидени в посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, се прилагат 
пряко по отношение на финансовите 
институции, да приеме отделно 
решение, насочено към дадена 
финансова институция, с което да се 
изисква тя да предприеме необходимото 
действие за спазване на нейните 
задължения съгласно правото на 

6. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, ако даден национален надзорен 
орган не спази посоченото в параграф 4 
от настоящия член официално 
становище в предвидения в него срок и 
ако е необходимо да бъдат предприети 
навременни действия за коригиране на 
неспазването на законодателството от 
страна на националния надзорен орган, 
за да се запазят или възстановят 
нормалните конкурентни условия на 
пазара или да се гарантира правилното 
функциониране и целостта на 
финансовата система, Органът може, 
ако съответните изисквания, 
предвидени в посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, се прилагат 
пряко по отношение на финансовите 
институции, да приеме отделно 
решение, насочено към дадена 
финансова институция, с което да се 
изисква тя да предприеме необходимото 
действие за спазване на нейните 
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Общността, включително 
преустановяване на дейността.

задължения съгласно правото на Съюза, 
включително преустановяване на 
дейността.

Or. en

Изменение 296
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решението на Органа е в съответствие с 
приетото съгласно параграф 4 решение
на Комисията.

Решението на Органа е в съответствие с 
приетото съгласно параграф 4 
официално становище на Комисията.

Or. en

Изменение 297
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 9 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решението на Органа е в съответствие с 
приетото съгласно параграф 4 решение 
на Комисията. 

Решението на Органа е в съответствие с 
приетото съгласно параграф 4 решение. 

Or. en
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Изменение 298
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решението на Органа е в съответствие с 
приетото съгласно параграф 4 решение 
на Комисията.

Решението на Органа е в съответствие с 
приетото съгласно параграф 4 решение.

Or. en

Обосновка

Правомощията за приемане на отделни решения, пряко приложими по отношение на 
финансовите институции при нарушения на правото на Европейския съюз, заедно с 
възможността на Европейския банков орган да разследва предполагаеми нарушения 
или неприлагане на правото на Европейския съюз, ще гарантират правилното 
прилагане на правото и техническите стандарти на ЕС в юрисдикциите в ЕС, като 
насърчават наличието на равни условия. С оглед на наличието на равни условия на 
единния пазар на ЕС, обхватът на отделните решения, пряко приложими по 
отношение на финансовите институции при нарушения на правото на Европейския 
съюз, не следва да бъде ограничен.

Изменение 299
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 9 – параграф 6 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато адресатът на решението 
отказва да прилага правото на Съюза 
или конкретно решение, взето от 
Органа, Органът може да открие 
производство в националните 
съдилища, включително да внесе 
заявление за предприемане на 
временни мерки.

Or. en
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Изменение 300
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всякакви правни или съдебни 
разноски, свързани с описаната в 
първа алинея процедура, се поемат от 
Комисията, от името на Органа.

Or. en

Изменение 301
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Решенията, приети съгласно 
параграф 6, по целесъобразност са 
приложими по отношение на всички 
съответни финансови институции, 
които извършват дейност под 
юрисдикцията на неспазващия орган. 

Or. en

Обосновка

За да се гарантира наличието на равни условия, в случаите, в които Органът приема 
отделно решение по отношение на финансова институция, това решение следва също 
да се прилага спрямо всички други участници на пазара, национални и трансгранични, 
които извършват дейност в съответната държава-членка. Принципът „изпълнение 
или обяснение“ следва да се прилага по отношение на действията, предприети от 
компетентния орган, с цел да следват решенията на Органа, а не просто да бъдат 
„съвместими“ с тези решения.
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Изменение 302
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всякакво действие от страна на 
националните надзорни органи във 
връзка с факти, които са предмет на 
решение съгласно параграфи 4 или 6, 
трябва да съответства на тези 
решения.

При предприемане на действие във 
връзка с въпроси, които са предмет на 
официално становище съгласно 
параграф 4 или на решение съгласно
параграф 6, компетентните органи 
спазват официалното становище или 
решението, в зависимост от случая.

Or. en

Изменение 303
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всякакво действие от страна на 
националните надзорни органи във 
връзка с факти, които са предмет на 
решение съгласно параграфи 4 или 6, 
трябва да съответства на тези 
решения.

При предприемане на действие във 
връзка с въпроси, които са предмет на 
решение съгласно параграфи 4 или 6, 
националните надзорни органи 
спазват това решение.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира наличието на равни условия, в случаите, в които Органът приема 
отделно решение по отношение на финансова институция, това решение следва също 
да се прилага спрямо всички други участници на пазара, национални и трансгранични, 
които извършват дейност в съответната държава-членка. Принципът „изпълнение 
или обяснение“ следва да се прилага по отношение на действията, предприети от 
компетентния орган, с цел да следват решенията на Органа, а не просто да бъдат 
„съвместими“ с тези решения.
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Изменение 304
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Решенията, приети съгласно 
параграф 6, се прилагат по 
отношение на всички съответни 
финансови институции, които 
извършват дейност под 
юрисдикцията на неспазващия орган. 

Or. en

Обосновка

За да се гарантира наличието на равни условия, в случаите, в които Органът приема 
отделно решение по отношение на финансова институция, това решение следва също 
да се прилага спрямо всички други участници на пазара, национални и трансгранични, 
които извършват дейност в съответната държава-членка.

Изменение 305
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 9 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. В своя доклад Органът посочва кои 
национални органи и финансови 
институции не са спазили 
решенията, посочени в параграфи 4 и 
6.

Or. en
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Изменение 306
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10
 Действия при извънредна ситуация

заличава се

1. В случай на неблагоприятно 
развитие, което може сериозно да 
застраши правилното функциониране 
и целостта на финансовите пазари 
или стабилността на цялата 
финансовата система в Общността 
или на част от нея, Комисията, по 
своя собствена инициатива или в 
отговор на искане от Органа, от 
Съвета, или от ЕССР, може да 
приеме решение, отправено към 
Органа, в което се определя 
наличието на извънредна ситуация за 
целите на настоящия регламент.
2. Ако Комисията приемe решение 
съгласно параграф 1, Органът може 
да приемe отделни решения, 
изискващи от националните надзорни 
органи да предприемат необходимите 
действия в съответствие с 
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство, за да отговорят на 
всякакви рискове, които може да 
застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или 
стабилността на цялата 
финансовата система или на част от 
нея, като гарантират, че 
финансовите институции и 
националните надзорни органи 
изпълнят изискванията, предвидени в 
това законодателство.
3. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, 
ако даден национален надзорен орган 
не спази посоченото в параграф 2 
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решение на Органа в предвидения в 
него срок, Органът може, ако 
съответните изисквания, предвидени 
в посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство, се прилагат пряко 
по отношение на финансовите 
институции, да приеме отделно 
решение, насочено към дадена 
финансова институция, в което да се 
изисква тя да предприеме 
необходимото действие за спазване на 
нейните задължения съгласно това 
законодателство, включително 
преустановяване на дейността.
4. Решения, приети съгласно параграф 
3, имат предимство пред всякакво 
предишно решение, прието по същия 
въпрос от националните надзорни 
органи.
Всякакво действие от страна на 
националните надзорни органи във 
връзка с факти, които са предмет на 
решение съгласно параграфи 2 или 3, 
трябва да съответства на тези 
решения.

Or. en

Изменение 307
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата
система в Общността или на част от 
нея, Комисията, по своя собствена 
инициатива или в отговор на искане от 
Органа, от Съвета, или от ЕССР, може 

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансова 
система в Съюза или на част от нея, 
Европейският съвет за системен 
риск, по своя собствена инициатива или 
в отговор на искане от Органа, 
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да приеме решение, отправено към 
Органа, в което се определя наличието 
на извънредна ситуация за целите на 
настоящия регламент.

Европейския парламент, Съвета или 
Комисията, може да отправи 
предупреждение, в което посочва
наличието на извънредна ситуация. 
Това предупреждение дава 
възможност на Органа, без 
допълнителни изисквания, да приеме 
посочените в параграф 3 отделни 
решения.

Or. en

Обосновка

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.

Изменение 308
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 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Общността или на част от 
нея, Комисията, по своя собствена 
инициатива или в отговор на искане от 
Органа, от Съвета, или от ЕССР, може 
да приеме решение, отправено към 
Органа, в което се определя наличието 
на извънредна ситуация за целите на 
настоящия регламент.

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Съюза или на част от нея, 
ЕКСР(не касае българската езикова 
редакция), по своя собствена 
инициатива или в отговор на искане от 
Органа, от Европейския парламент, 
от Съвета, или от Комисията, може да
издаде предупреждение, с което се 
обяви наличието на извънредна 
ситуация, за да може Органът, без да 
трябва да изпълнява други изисквания, 



PE439.921v01-00 28/77 AM\811328BG.doc

BG

да приеме отделните  решения, 
посочени в параграф 3.

Or. en

Изменение 309
Diogo Feio

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Общността или на част от 
нея, Комисията, по своя собствена 
инициатива или в отговор на искане от 
Органа, от Съвета, или от ЕССР, 
може да приеме решение, отправено 
към Органа, в което се определя 
наличието на извънредна ситуация за 
целите на настоящия регламент.

В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Съюза или на част от нея, 
Съветът, след подобаващи 
консултации с Комисията и при 
необходимост, Европейските 
надзорни органи могат да приемат 
решение, отправено към Органа, в което 
се определя наличието на извънредна 
ситуация за целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 310
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Общността или на част от 

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Съюза или на част от нея, 
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нея, Комисията, по своя собствена 
инициатива или в отговор на искане от 
Органа, от Съвета, или от ЕССР, може 
да приеме решение, отправено към 
Органа, в което се определя наличието 
на извънредна ситуация за целите на 
настоящия регламент.

Комисията или председателя на 
Органа, по своя собствена инициатива 
или в отговор на искане от Органа, от 
Европейския парламент, от Съвета, или 
от ЕССР, Европейския парламент или 
групата на участниците, може да 
приеме решение, отправено към Органа, 
в което се определя наличието на 
извънредна ситуация за целите на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 311
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Общността или на част от 
нея, Комисията, по своя собствена 
инициатива или в отговор на искане от 
Органа, от Съвета, или от ЕССР, 
може да приеме решение, отправено 
към Органа, в което се определя
наличието на извънредна ситуация за 
целите на настоящия регламент.

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Съюза или на част от нея, 
ЕССР, по своя собствена инициатива 
или в отговор на искане от Органа, от 
Европейския парламент или от 
държава-членка, може да отправи 
предупреждение, в което посочва 
наличието на извънредна ситуация за 
целите на настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 312
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Общността или на част от 
нея, Комисията, по своя собствена 
инициатива или в отговор на искане от 
Органа, от Съвета, или от ЕССР, може 
да приеме решение, отправено към 
Органа, в което се определя наличието 
на извънредна ситуация за целите на 
настоящия регламент.

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Съюза или на част от нея, 
Съветът, по своя собствена 
инициатива или в отговор на искане от 
Органа, или от ЕССР, може да приеме 
решение, отправено към Органа, в което 
се определя наличието на извънредна 
ситуация за целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 313
Diogo Feio

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Веднага след издаването на 
предупреждението, Съветът 
уведомява едновременно Европейския 
парламент, ЕССР, Комисията и 
Европейския надзорен орган.

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

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Веднага след издаването на 
предупреждението, ЕССР уведомява 
едновременно Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
Органа.

Or. en

Изменение 315
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приемe решение
съгласно параграф 1, Органът може да 
приемe отделни решения, изискващи 
от националните надзорни органи да 
предприемат необходимите действия
в съответствие с посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, за да 
отговорят на всякакви рискове, които 
може да застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, като гарантират, че 
финансовите институции и 
националните надзорни органи 
изпълнят изискванията, предвидени в
това законодателство.

2. Ако ЕССР отправи предупреждение 
съгласно параграф 1, или ако
Европейският парламент, Съветът 
или Комисията по своя инициатива 
или след искане от страна на Органа 
или държава-членка, приеме решение, 
определящо наличието на подобни 
или обосновани обстоятелства, при 
които се налага предприемането на 
координирани действия от страна на 
националните органи, то е 
необходимо да се отговори на 
нежеланото развитие, което 
сериозно би попречило на правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или на 
стабилността на цялата финансова 
система на Европейския съюз или на 
част от нея, Органът може без 
допълнителни изисквания да приемe 
отделни решения, в съответствие с 
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посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство, за да отговорят на 
всякакви рискове, които може да 
застрашат правилното функциониране и 
целостта на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система или на част от нея, като 
гарантират, че финансовите институции 
и националните надзорни органи 
изпълнят изискванията, предвидени в 
това законодателство

Or. en

Изменение 316
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приемe решение 
съгласно параграф 1, Органът може 
да приемe отделни решения, 
изискващи от националните надзорни
органи да предприемат необходимите 
действия в съответствие с 
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство, за да отговорят на 
всякакви рискове, които може да 
застрашат правилното функциониране и 
целостта на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система или на част от нея, като 
гарантират, че финансовите институции 
и националните надзорни органи 
изпълнят изискванията, предвидени в 
това законодателство.

2. Ако ЕССР счита, че е необходимо 
предприемането на координирани 
действия от страна на националните 
органи, за да се отговори на 
неблагоприятни събития, които 
могат сериозно да застрашат 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансова 
система или на част от нея, Органът 
приема отделни решения, изискващи 
от компетентните органи да 
предприемат необходимите действия 
в съответствие с посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, в 
отговор на подобни събития, като 
гарантират, че финансовите институции 
и компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

Or. en
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Обосновка

Създаването на единен пазар за финансови услуги на ЕС налага координирани 
действия в отговор на възможните неотложни ситуации, тъй като кризата в 
отделна държава-членка би могла бързо да излезе извън нейните граници.
Следователно е необходимо да се поясни, че възможността Органът да взема 
решения, които да са пряко приложими за националните компетентни органи, е част 
от ролята на Органа за спомагане и координиране на действията на национално 
равнище. 

Изменение 317
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 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приемe решение 
съгласно параграф 1, Органът може да 
приемe отделни решения, изискващи от 
националните надзорни органи да 
предприемат необходимите действия в 
съответствие с посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, за да 
отговорят на всякакви рискове, които 
може да застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, като гарантират, че 
финансовите институции и 
националните надзорни органи 
изпълнят изискванията, предвидени в 
това законодателство.

2. Ако ЕССР приемe решение съгласно 
параграф 1, Органът може да приемe 
отделни решения, изискващи от 
националните надзорни органи да 
предприемат необходимите действия в 
съответствие с посоченото в 
настоящия регламент и в член 1, 
параграф 2 законодателство, за да 
отговорят на всякакви рискове, които 
може да застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, като гарантират, че 
участниците на финансовия пазар и 
националните надзорни органи 
изпълняват изискванията, предвидени в 
това законодателство.

Or. en
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Изменение 318
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 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приемe решение
съгласно параграф 1, Органът може да 
приемe отделни решения, изискващи 
от националните надзорни органи да 
предприемат необходимите действия в 
съответствие с посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, за да 
отговорят на всякакви рискове, които 
може да застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, като гарантират, че 
финансовите институции и 
националните надзорни органи 
изпълнят изискванията, предвидени в 
това законодателство.

2. Когато бъде обявено наличие на 
извънредна ситуация съгласно 
параграф 1, Органът приема отделните
решения, необходими, за да се 
гарантира, че компетентните органи 
ще предприемат необходимите действия 
в съответствие с посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, за да 
отговорят на всякакви рискове, които 
може да застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, като гарантират, че 
финансовите институции и 
компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

Or. en

Изменение 319
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приемe решение
съгласно параграф 1, Органът може да 
приемe отделни решения, изискващи 
от националните надзорни органи да 
предприемат необходимите действия в 
съответствие с посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, за да 
отговорят на всякакви рискове, които 

2. Ако е обявена извънредна ситуация
съгласно параграф 1, Органът може да 
приеме решения, насочени към 
компетентните органи на всички 
държави-членки, с които да изиска от 
тях да предприемат необходимите 
действия в съответствие с посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, за 
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може да застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, като гарантират, че 
финансовите институции и 
националните надзорни органи 
изпълнят изискванията, предвидени в 
това законодателство.

да отговорят на всякакви рискове, които 
може да застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, като гарантират, че 
финансовите институции и 
компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

Or. en

Изменение 320
Diogo Feio

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приемe решение
съгласно параграф 1, Органът може да 
приемe отделни решения, изискващи от 
националните надзорни органи да 
предприемат необходимите действия в 
съответствие с посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, за да 
отговорят на всякакви рискове, които 
може да застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, като гарантират, че 
финансовите институции и 
националните надзорни органи 
изпълнят изискванията, предвидени в 
това законодателство.

2. Ако е обявена извънредна ситуация
съгласно параграф 1, Органът може да 
приеме решения, насочени към 
националните надзорни органи на 
държавите-членки, с които да изиска 
от тях да предприемат необходимите 
действия в съответствие с посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, за 
да отговорят на всякакви рискове, които 
може да застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, като гарантират, че 
финансовите институции и 
компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

Or. en
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Изменение 321
Diogo Feio

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай на неблагоприятно 
развитие, което може сериозно да 
застраши правилното функциониране 
и целостта на финансовите пазари 
или стабилността на цялата 
финансова система в Съюза или на 
част от нея, Органът активно 
подпомага и, където се сметне за 
необходимо, координира всякакви 
действия, предприети от 
съответните национални 
компетентни надзорни органи.

Or. en

Изменение 322
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай на неблагоприятно 
развитие, което може сериозно да 
застраши правилното функциониране 
и целостта на финансовите пазари 
или стабилността на цялата 
финансова система в Съюза или на 
част от нея, Органът активно 
подпомага и, където се сметне за 
необходимо, координира всякакви 
действия, предприети от 
съответните национални 
компетентни органи.

Or. en
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Изменение 323
Diogo Feio

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 б нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Съветът преразглежда 
решението, съгласно параграф 1 на 
подходящи интервали, но най-малко 
веднъж месечно и обявява 
прекратяването на извънредната 
ситуация веднага когато това стане 
уместно.

Or. en

Изменение 324
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 б нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Съветът преразглежда 
решението, съгласно параграф 1 на 
подходящи интервали, но най-малко 
веднъж месечно и обявява 
прекратяването на извънредната 
ситуация веднага когато това стане 
уместно.

Or. en
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Изменение 325
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, 
ако даден национален надзорен орган 
не спази посоченото в параграф 2 
решение на Органа в предвидения в 
него срок, Органът може, ако 
съответните изисквания, предвидени 
в посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство, се прилагат пряко 
по отношение на финансовите 
институции, да приеме отделно 
решение, насочено към дадена 
финансова институция, в което да се 
изисква тя да предприеме 
необходимото действие за спазване на 
нейните задължения съгласно това 
законодателство, включително 
преустановяване на дейността.

заличава се

Or. en

Обосновка

Възможността ОЕЗППН да приеме преки мерки по отношение на финансовите 
институции би могла да доведе до ситуация, при която финансовите институции ще 
бъдат изправени пред конфликти на лоялност между националния надзорен орган, 
извършващ текущия надзор, и Органа. За избягване на правна несигурност, всички 
решения следва да бъдат свеждани до дружествата чрез националния надзорен орган.

Изменение 326
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, 

заличава се
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ако даден национален надзорен орган 
не спази посоченото в параграф 2 
решение на Органа в предвидения в 
него срок, Органът може, ако 
съответните изисквания, предвидени 
в посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство, се прилагат пряко 
по отношение на финансовите 
институции, да приеме отделно 
решение, насочено към дадена 
финансова институция, в което да се 
изисква тя да предприеме 
необходимото действие за спазване на 
нейните задължения съгласно това 
законодателство, включително 
преустановяване на дейността.

Or. en

Изменение 327
Carl Haglund

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, 
ако даден национален надзорен орган 
не спази посоченото в параграф 2 
решение на Органа в предвидения в 
него срок, Органът може, ако 
съответните изисквания, предвидени 
в посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство, се прилагат пряко 
по отношение на финансовите 
институции, да приеме отделно 
решение, насочено към дадена 
финансова институция, в което да се 
изисква тя да предприеме 
необходимото действие за спазване на 
нейните задължения съгласно това 
законодателство, включително 
преустановяване на дейността.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Възможността ОЕЗППН да приеме преки мерки по отношение на финансовите 
институции би могла да доведе до ситуация, при която финансовите институции ще 
бъдат изправени пред конфликти на лоялност между националния надзорен орган, 
извършващ текущия надзор, и Органа. За избягване на правна несигурност, всички 
решения следва да бъдат свеждани до дружествата чрез националния надзорен орган.

Изменение 328
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, ако 
даден национален надзорен орган не 
спази посоченото в параграф 2 решение 
на Органа в предвидения в него срок, 
Органът може, ако съответните 
изисквания, предвидени в посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, се 
прилагат пряко по отношение на 
финансовите институции, да приеме
отделно решение, насочено към дадена 
финансова институция, в което да се 
изисква тя да предприеме необходимото 
действие за спазване на нейните 
задължения съгласно това 
законодателство, включително 
преустановяване на дейността.

3. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, ако даден компетентен орган не 
спази посоченото в параграф 2 решение 
на Органа в предвидения в него срок, 
Органът , следвайки съответните 
изисквания, предвидени в посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство 
приема отделно решение, насочено към 
дадена финансова институция, в което 
да се изисква тя да предприеме 
необходимото действие за спазване на 
нейните задължения съгласно това 
законодателство, включително 
преустановяване на дейността.

Or. en

Обосновка

С оглед стабилността на единния пазар на ЕС, обхватът на отделните решения, 
пряко приложими за финансовите институции в случа на неотложност, не следва да 
бъде ограничен.
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Изменение 329
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 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, ако 
даден национален надзорен орган не 
спази посоченото в параграф 2 решение 
на Органа в предвидения в него срок, 
Органът може, ако съответните 
изисквания, предвидени в посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, се 
прилагат пряко по отношение на 
финансовите институции, да приеме
отделно решение, насочено към дадена 
финансова институция, в което да се 
изисква тя да предприеме необходимото 
действие за спазване на нейните 
задължения съгласно това 
законодателство, включително 
преустановяване на дейността.

3. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, ако даден компетентен орган не 
спази посоченото в параграф 2 решение 
на Органа в срока, предвиден в него, 
Органът, следвайки съответните 
изисквания, предвидени в посоченото в
член 1, параграф 2 законодателство 
приема отделно решение, насочено към 
дадена финансова институция, в което 
да се изисква тя да предприеме 
необходимото действие за спазване на 
нейните задължения съгласно това 
законодателство, включително 
преустановяване на дейността.

Or. en

Изменение 330
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 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, ако 
даден национален надзорен орган не 
спази посоченото в параграф 2 
решение на Органа в предвидения в 
него срок, Органът може, ако
съответните изисквания, предвидени в 
посоченото в член 1, параграф 2 

3. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, ако даден национален надзорен 
орган не спази решението на Органа, в 
съответствие със съответните 
изисквания, предвидени в посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, 
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законодателство, се прилагат пряко по 
отношение на финансовите 
институции, да приеме отделно 
решение, насочено към дадена 
финансова институция, в което да се 
изисква тя да предприеме необходимото 
действие за спазване на нейните 
задължения съгласно това 
законодателство, включително 
преустановяване на дейността.

приема отделно решение, насочено към 
даден участник на финансовите пазари, 
в което се изисква той да предприеме 
необходимото действие за спазване на 
неговите задължения съгласно това 
законодателство, включително 
преустановяване на дейността.

Or. en

Изменение 331
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 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато адресатът на решението 
отказва да прилага правото на Съюза 
или конкретно решение, взето от 
Органа, Органът може да започне 
процедури в националните съдилища, 
включително да внесе молби за 
допускане на обезпечение.

Or. en

Обосновка

Целта е засилване на правомощията на Органа в съответствие с изложеното в 
Доклада "Giegold".
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Изменение 332
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Решения, приети съгласно параграф 
3, имат предимство пред всякакво 
предишно решение, прието по същия 
въпрос от националните надзорни 
органи.

заличава се

Всякакво действие от страна на 
националните надзорни органи във 
връзка с факти, които са предмет на 
решение съгласно параграфи 2 или 3, 
трябва да съответства на тези 
решения.

Or. en

Изменение 333
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всякакво действие от страна на 
националните надзорни органи във 
връзка с факти, които са предмет на 
решение съгласно параграфи 2 или 3, 
трябва да съответства на тези решения.

Всяко действие от страна на 
компетентните органи във връзка с 
факти, които са предмет на решение 
съгласно параграфи 2 или 3, съответства 
на тези решения. Липсата на 
съответствие се обосновава 
надлежно в писмен вид от 
компетентните органи пред ЕССР и 
Органа.

Or. en

Обосновка

Принципа за " изпълнение или обяснение“ би предоставил на компетентните 
национални органи стимул за спазване на решенията на органите, които се очаква да 



PE439.921v01-00 44/77 AM\811328BG.doc

BG

реагират в подобни извънредни положения.

Изменение 334
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията преразглежда 
настоящото решение на редовни 
интервали и във всеки един случай, по 
искане от страна на ЕНО, ЕССР или 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Предлага се тази инициатива за определяне наличието на извънредно положение да 
бъде заложена също за ЕНО.

Изменение 335
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 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. ЕССР извършва преглед на 
решението, посочено в параграф 1 по 
собствена инициатива или след 
искане от Органа, Европейския 
парламент, Съвета или Комисията.

Or. en

Обосновка

За да се предоставят права на Съвета, Европейския парламент или на Комисията да 
изискват преразглеждане на решението за обявяване на извънредно положение.
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Изменение 336
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 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. ЕССР прави преглед на решението, 
посочено в параграф 1 на редовни 
интервали и във всеки един случай, по 
искане на Европейския парламент или 
на Органа.

Or. en

Изменение 337
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Ако ЕССР е приел решение 
съгласно параграф 1, то ЕССР 
преразглежда това решение на а 
редовни интервали и във всеки един 
случай, по искане на Органа, 
Европейския парламент, Съвета или 
Комисията, и обявява 
прекратяването на извънредната 
ситуация веднага когато това стане 
уместно.

Or. en

Обосновка

Извънредното положение, както това е заявено в член 10, следва да се наблюдава 
отблизо. Освен това ЕССР следва да бъде в състояние да обяви прекратяването на 
извънредното положение.  



PE439.921v01-00 46/77 AM\811328BG.doc

BG

Изменение 338
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 10 – параграф 4 б нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. В своя доклад Органът посочва 
отделните решения, насочени към 
националните органи и финансовите 
институции по параграфи 3 и 4.

Or. en

Изменение 339
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a
Ако дадено извънредно положение 
налага незабавно предприемане на 
действия, преди да бъде взето 
решение от ЕССР, Органът може да 
приема решения, които се прилагат 
като цяло и пряко за финансовите 
институции. ЕССР е незабавно 
уведомен за тези неотложни мерки.
Ако ЕССР не потвърди извънредното 
положение в рамките на 15 дни от 
момента на излагането на подобно 
предупреждение, тези мерки 
престават да бъдат в сила.

Or. en

Обосновка

Съществуват случаи, при които се налага да се предприемат мерки при много кратки 
предизвестия и при които би било много трудно да се изчака  провеждането на 
пълната процедура за вземане на решение от страна на ЕССР. Следователно би било 



AM\811328BG.doc 47/77 PE439.921v01-00

BG

от полза да се позволи на ЕНО да вземат решение при извънредни ситуации, при 
условие че ЕССР ще бъде незабавно уведомен за тях, и че няма да са валидни повече от 
две седмици или след като извънредното положение бъде потвърдено от ЕССР.

Изменение 340
Danuta Jazłowieck, Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
национален надзорен орган не е 
съгласен с процедура или същността на 
действие или липса на такова от страна 
на друг компетентен орган в 
областите, в които съгласно
законодателството по член 1, параграф 2 
се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане 
на решение от страна на 
националните надзорни органи от 
повече от една държава-членка,
Органът, по искане на един или повече 
от засегнатите национални надзорни 
органи, може да окаже помощ на 
органите да постигнат съгласие в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в параграф 2.

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
компетентен орган не е съгласен с 
процедура или същността на действие 
или липса на такова от страна на друг 
компетентен орган в случаите, 
определени в законодателството по член 
1, параграф 2, Органът, по искане на 
един или повече от засегнатите 
компетентни органи, може да окаже 
помощ на органите да постигнат 
съгласие в съответствие с процедурата, 
предвидена в параграф 2. 

Or. en

Изменение 341
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
национален надзорен орган не е 

(1) Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
национален надзорен орган не е 
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съгласен с процедура или същността на 
действие или липса на такова от страна 
на друг национален надзорен орган в 
областите, в които съгласно 
законодателството по член 1, параграф 2 
се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на националните 
надзорни органи от повече от една 
държава-членка, Органът, по искане на 
един или повече от засегнатите 
национални надзорни органи, може да 
окаже помощ на органите да постигнат 
съгласие в съответствие с процедурите, 
предвидени в параграф 2.

съгласен с процедура или същността на 
действие или липса на такова от страна 
на друг национален надзорен орган в 
областите, в които съгласно 
законодателството по член 1, параграф 2 
се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на националните 
надзорни органи от повече от една 
държава-членка, Органът, по искане на 
един или повече от засегнатите 
национални надзорни органи, може да 
окаже помощ на органите да постигнат 
съгласие в съответствие с процедурите, 
предвидени в параграф 2 с изключение 
на случаите, при които 
законодателството, посочено в член 
1, параграф 2, възлага крайната 
отговорност на груповия надзорен 
орган. 

Or. de

Обосновка

Платежоспособност II се стреми да засили ролята на груповия надзорен орган. Той 
например взема крайното решение затова дали да одобри или не "групов вътрешен 
модел" ако не е постигнато колективно споразумение от съответните надзорни 
органи. Груповият надзорен орган отговаря за надзора на равнище група. Тази ясна 
отговорност не следва да бъде подронвана от механизъм, който би дал възможност 
на неудовлетворени национални органи да търсят намесата на ЕОЗППО, за да 
постигнат различно решение.

Изменение 342
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
национален надзорен орган не е 
съгласен с процедура или същността на 
действие или липса на такова от страна 

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
национален надзорен орган не е 
съгласен с процедура или същността на 
действие или липса на такова от страна 
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на друг национален надзорен орган в 
областите, в които съгласно 
законодателството по член 1, параграф 2 
се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на националните 
надзорни органи от повече от една 
държава-членка, Органът, по искане на 
един или повече от засегнатите 
национални надзорни органи, може да 
окаже помощ на органите да 
постигнат съгласие в съответствие с 
процедурите, предвидени в параграф 2.

на друг национален надзорен орган в 
областите, в които съгласно 
законодателството по член 1, параграф 2 
се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на националните 
надзорни органи от повече от една 
държава-членка, и не възлага крайната 
отговорност на груповия надзорен 
орган, Органът, по искане на един или 
повече от засегнатите национални 
надзорни органи, може да излезе на 
предна позиция при оказването на 
подкрепа на органите да постигането 
на съгласие в съответствие с 
процедурите, предвидени в параграф 2.

Or. en

Обосновка

Когато секторното законодателство вече е възложило крайната отговорност на 
груповия надзорен орган, както при Платежоспособност II е важно да се поясни, че 
това има предимство пред правомощията на ЕНО. Ако случаят не беше такъв, биха 
могли да възникнат предпоставки за объркване между предимството на секторното 
законодателство и правомощията на ЕНО, който в крана сметка получава своите 
правомощия от секторното законодателство.

Изменение 343
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
национален надзорен орган не е 
съгласен с процедура или същността на 
действие или липса на такова от страна 
на друг национален надзорен орган в 
областите, в които съгласно 
законодателството по член 1, параграф 2 
се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане 

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
компетентен орган не е съгласен с 
процедура или същността на действие 
или липса на такова от страна на друг 
компетентен орган в случаите, 
определени в законодателството по член 
1, параграф 2, Органът, по искане на 
един или повече от засегнатите 
компетентни органи, може да окаже 
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на решение от страна на 
националните надзорни органи от 
повече от една държава-членка, 
Органът, по искане на един или повече 
от засегнатите национални надзорни 
органи, може да окаже помощ на 
органите да постигнат съгласие в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в параграф 2.

помощ на органите да постигнат 
съгласие в съответствие с процедурата, 
предвидена в параграф 2.

Or. en

Изменение 344
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
национален надзорен орган не е 
съгласен с процедура или същността на 
действие или липса на такова от страна 
на друг национален надзорен орган в 
областите, в които съгласно 
законодателството по член 1, параграф 2 
се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на националните 
надзорни органи от повече от една 
държава-членка, Органът, по искане на 
един или повече от засегнатите 
национални надзорни органи, може да 
окаже помощ на органите да постигнат 
съгласие в съответствие с процедурите, 
предвидени в параграф 2. 

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
национален надзорен орган не е 
съгласен с процедура или същността на 
действие или липса на такова от страна 
на друг национален надзорен орган в 
областите, в които съгласно 
законодателството по член 1, параграф 2 
се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на националните 
надзорни органи от повече от една 
държава-членка, и не възлага крайната 
отговорност на груповия надзорен 
орган, Органът, по искане на един или 
повече от засегнатите национални 
надзорни органи, може да окаже помощ 
на органите да постигнат съгласие в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в параграф 2. 

Or. en

Обосновка

Ако ЕНО приеме преки мерки срещу финансови институции, тези институции биха 
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могли да се окажат в конфликт относно това, дали да бъдат лоялни към националния 
надзорен орган или към ЕНО. Това може да доведе до необходимост дружества да се 
опитват да прилагат противоречащи си или несъгласувани решения. За избягване на 
правна несигурност, всички решения трябва да бъдат свеждани до дружествата чрез 
националния надзорен орган.

Изменение 345
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 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
национален надзорен орган не е 
съгласен с процедура или същността на 
действие или липса на такова от страна 
на друг национален надзорен орган в 
областите, в които съгласно 
законодателството по член 1, параграф 2 
се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на националните 
надзорни органи от повече от една 
държава-членка, Органът, по искане на 
един или повече от засегнатите 
национални надзорни органи, може да 
окаже помощ на органите да постигнат 
съгласие в съответствие с процедурите, 
предвидени в параграф 2.

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
национален надзорен орган не е 
съгласен с процедура или същността на 
действие или липса на такова от страна 
на друг национален надзорен орган в 
областите, в които съгласно 
законодателството по член 1, параграф 2 
се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на националните 
надзорни органи от повече от една 
държава-членка, Органът, по своя 
инициатива или по искане на един или 
повече от засегнатите национални 
надзорни органи, поема водеща роля 
при оказване на помощ на органите да 
постигнат съгласие в съответствие с 
процедурите, предвидени в параграфи 
2–4.

Or. en
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Изменение 346
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
национален надзорен орган не е 
съгласен с процедура или същността на 
действие или липса на такова от страна 
на друг национален надзорен орган в 
областите, в които съгласно 
законодателството по член 1, параграф 2 
се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на националните 
надзорни органи от повече от една 
държава-членка, Органът, по искане на 
един или повече от засегнатите 
национални надзорни органи, може да 
окаже помощ на органите да постигнат 
съгласие в съответствие с процедурите, 
предвидени в параграф 2.

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
национален надзорен орган не е 
съгласен с процедура или същността на 
действие или липса на такова от страна 
на друг национален надзорен орган в 
областите, в които съгласно 
законодателството по член 1, параграф 2 
се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на националните 
надзорни органи от повече от една 
държава-членка, и не възлага крайната 
отговорност на груповия надзорен 
орган, Органът, по искане на един или 
повече от засегнатите национални 
надзорни органи, може да окаже помощ 
на органите да постигнат съгласие в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в параграф 2.

Or. it

Обосновка

Qualsiasi potere dell’EIOPA non dovrebbe modificare l’attuale distribuzione di 
responsabilità del controllo. In particolare, i poteri attribuiti all’EIOPA non dovrebbero 
sovrapporsi o limitare i poteri e le responsabilità affidati al controllore di gruppo. Ad 
esempio, in base alla direttiva quadro Solvibilità II, il controllore di gruppo prende la 
decisione definitiva circa l’approvazione del modello interno di gruppo. La decisione 
riguardante il modello interno di gruppo deve essere presa dal controllore di gruppo, il quale 
ha il quadro completo del gruppo stesso, in stretto contatto con i singoli controllori che 
forniscono tutte le informazioni necessarie. Ciò è essenziale al fine di garantire la coerenza 
tra i poteri decisionali e le competenze e responsabilità di controllo.
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Изменение 347
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 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
национален надзорен орган не е 
съгласен с процедура или същността на 
действие или липса на такова от страна 
на друг национален надзорен орган в 
областите, в които съгласно 
законодателството по член 1, параграф 2 
се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на националните 
надзорни органи от повече от една 
държава-членка, Органът, по искане на 
един или повече от засегнатите 
национални надзорни органи, може да
окаже помощ на органите да постигнат 
съгласие в съответствие с процедурите, 
предвидени в параграф 2.

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
национален надзорен орган не е 
съгласен с процедура или същността на 
действие или липса на такова от страна 
на друг национален надзорен орган в 
областите, в които съгласно 
законодателството по член 1, параграф 2 
се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на националните 
надзорни органи от повече от една 
държава-членка, Органът, по своя 
инициатива или по искане на един или 
повече от засегнатите национални 
надзорни органи, може да поеме водеща 
роля при оказване на помощ на 
органите да постигнат съгласие в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в параграфи 2–4.

Or. en

Изменение 348
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
национален надзорен орган не е 
съгласен с процедура или същността на 
действие или липса на такова от страна 
на друг национален надзорен орган в 

(1) Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
национален надзорен орган не е 
съгласен с процедура или същността на 
действие или липса на такова от страна 
на друг национален надзорен орган в 
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областите, в които съгласно 
законодателството по член 1, параграф 2 
се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на националните 
надзорни органи от повече от една 
държава-членка, Органът, по искане на 
един или повече от засегнатите 
национални надзорни органи, може да 
окаже помощ на органите да постигнат 
съгласие в съответствие с процедурите, 
предвидени в параграф 2.

областите, в които съгласно 
законодателството по член 1, параграф 2 
се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на националните 
надзорни органи от повече от една 
държава-членка, Органът, по искане на 
поне една трета от задължените да 
сътрудничат национални надзорни 
органи, може да окаже помощ на 
органите да постигнат съгласие в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в параграф 2.

Or. de

Обосновка

Директивата за платежоспособност ІІ от 2009 г. цели да укрепи ролята на груповия 
надзорен орган, който е добре запознат с фактите по случая. Груповият надзорен 
орган отговаря за надзора на равнище група. Тази ясна отговорност не следва да бъде 
подронвана от механизъм, който би дал възможност на неудовлетворени национални 
органи да търсят намесата на ЕОЗППО, за да постигнат различно решение.

Изменение 349
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
национален надзорен орган не е 
съгласен с процедура или същността на 
действие или липса на такова от страна 
на друг национален надзорен орган в 
областите, в които съгласно 
законодателството по член 1, параграф 2 
се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на националните 
надзорни органи от повече от една 
държава-членка, Органът, по искане на 
един или повече от засегнатите 

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 
национален надзорен орган не е 
съгласен с процедура или същността на 
действие или липса на такова от страна 
на друг национален надзорен орган в 
областите, в които съгласно 
законодателството по член 1, параграф 2 
се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на националните 
надзорни органи от повече от една 
държава-членка, и не възлага крайната 
отговорност на груповия надзорен 



AM\811328BG.doc 55/77 PE439.921v01-00

BG

национални надзорни органи, може да 
окаже помощ на органите да постигнат 
съгласие в съответствие с процедурите, 
предвидени в параграф 2.

орган, Органът, по искане на един или 
повече от засегнатите национални 
надзорни органи, може да окаже помощ 
на органите да постигнат съгласие в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в параграф 2. 

Or. it

Изменение 350
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 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако в края на помирителната фаза, 
засегнатите национални надзорни 
органи не са успели да постигнат 
съгласие, Органът може да вземе 
решение, изискващо от тях да 
предприемат конкретно действие или 
да се въздържат от всякакво 
действие, с цел въпросът да бъде 
разрешен в съответствие с правото на 
Общността.

3. Ако в края на помирителната фаза, 
засегнатите национални надзорни 
органи не са успели да постигнат 
съгласие, Органът, съгласно член 29, 
параграф 1, алинея втора, взема
решение, за да уреди спора и да изиска 
от тях да разрешат въпроса в 
съответствие с правото на Съюза, с 
обвързващо действие върху 
съответните компетентни органи. .

Or. en

Изменение 351
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако в края на помирителната фаза, 
засегнатите национални надзорни 
органи не са успели да постигнат 
съгласие, Органът може да вземе 
решение, изискващо от тях да 

3. Ако в края на помирителната фаза, 
засегнатите национални надзорни 
органи не са успели да постигнат 
съгласие, Органът може да вземе 
решение, изискващо от тях да 
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предприемат конкретно действие или да 
се въздържат от всякакво действие, с 
цел въпросът да бъде разрешен в 
съответствие с правото на Общността.

предприемат конкретно действие или да 
се въздържат от всякакво действие, с 
цел въпросът да бъде разрешен, с 
обвързващо действие за съответните 
компетентни органи, така че да се 
гарантира съответствие с правото на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

С цел осигуряване на ефикасен и ефективен надзор и правна сигурност и за да се 
насърчи доверието в рамките на надзорната общност, решенията на Органа за 
уреждане на разногласия следва да бъдат със задължителна сила за 
адресата/адресатите. Правната рамка на ЕС не позволява да се дават на Органа 
дискреционни правомощия. Правомощията на Органа да урежда разногласия по 
въпроси на надзора може следователно да не са „в съответствие“ с правото на 
Общността. Правомощията при уреждане на разногласия следва по-скоро да са 
насочени към осигуряване на съответствие с правото на ЕС.

Изменение 352
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако в края на помирителната фаза, 
засегнатите национални надзорни 
органи не са успели да постигнат 
съгласие, Органът може да вземе 
решение, изискващо от тях да 
предприемат конкретно действие или да 
се въздържат от всякакво действие, с 
цел въпросът да бъде разрешен в
съответствие с правото на Общността.

3. Ако в края на помирителната фаза, 
засегнатите национални надзорни 
органи не са успели да постигнат 
съгласие, Органът може да вземе 
решение, изискващо от тях да 
предприемат конкретно действие или да 
се въздържат от всякакво действие, с 
цел въпросът да бъде разрешен, за да се 
гарантира съответствие с правото на 
Съюза.

Or. en
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Изменение 353
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, 
ако даден национален надзорен орган 
не спази решението на Органа и по 
този начин не може да гарантира, че 
дадена финансова институция спазва 
изискванията, пряко приложими към 
нея по силата на посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, Органът 
може да приеме отделно решение, 
насочено към дадена финансова 
институция, с което се изисква тя да 
предприеме необходимото действие 
за спазване на нейните задължения 
съгласно правото на Общността, 
включително преустановяване на 
дейността. 

заличава се

Or. en

Изменение 354
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 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, ако 
даден национален надзорен орган не 
спази решението на Органа и по този 
начин не може да гарантира, че дадена 
финансова институция спазва 
изискванията, пряко приложими към 
нея по силата на посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, Органът 

4. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, ако даден национален надзорен 
орган не спази решението на Органа и 
по този начин не може да гарантира, че 
дадена финансова институция спазва 
изискванията, пряко приложими към 
нея по силата на посоченото в член 1, 
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може да приеме отделно решение, 
насочено към дадена финансова 
институция, с което се изисква тя да 
предприеме необходимото действие за 
спазване на нейните задължения 
съгласно правото на Общността, 
включително преустановяване на 
дейността.

параграф 2 законодателство, Органът 
приема отделно решение, насочено към 
дадена финансова институция, с което 
се изисква тя да предприеме 
необходимото действие за спазване на 
нейните задължения съгласно правото 
на Общността, включително 
преустановяване на дейността.

Or. en

Изменение 355
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 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът допринася за насърчаване на 
ефективното и последователното 
функциониране на предвидените в 
Директива 2006/48/ЕО колегиуми на 
надзорните органи и работи за 
подобряване на съгласуваното 
прилагане на законодателството на 
Общността от всички колегиуми.

1. Органът допринася за насърчаване и 
наблюдаване на ефективното, 
ефикасното и последователното 
функциониране на предвидените в 
Директива 2006/48/ЕО колегиуми на 
надзорните органи и работи за 
подобряване на съгласуваното 
прилагане на правото на Европейския 
съюз от всички колегиуми.

Or. en

Изменение 356
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът, в сътрудничество с
надзорните органи, представени в 
колегиума на надзорните органи, 
определя и събира от националните 

3. Органът  подпомага надзорните 
органи, представени в колегиума на 
надзорните органи, определя и събира 
от националните надзорни органи, 
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надзорни органи, според 
целесъобразността, цялата необходима 
информация, с цел да се улесни 
работата на тези колегиуми.

според целесъобразността, цялата 
необходима информация, с цел да се 
улесни работата на тези колегиуми.
Органът отчита в пълна степен
съществуващите договорености 
между националните компетентни 
органи и надзорните органи в трети 
страни, като взема предвид 
основните групи за управление на 
кризи в международните колегиуми, 
които имат пълен достъп до 
информация. Органът членува в 
групите за управление на кризи.

Or. en

Изменение 357
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той създава и управлява 
централизирана система, 
посредством която на националните 
надзорни органи в колегиумите на 
надзорните органи се предоставя 
достъп до тази информация.

заличава се

Or. en

Изменение 358
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 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Органът може да установява 
технически стандарти и да издава 



PE439.921v01-00 60/77 AM\811328BG.doc

BG

насоки и препоръки, приемани в 
съответствие с членове 7 и 8, с цел 
хармонизиране на функционирането 
на надзора и най-добрите практики, 
приети от колегиумите на 
надзорните органи.

Or. en

Изменение 359
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Посредническа роля с обвързващ 
от правна гледна точка характер 
следва да позволи на новите органи да 
разрешават спорове между 
националните компетентни органи в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 11.

Or. en

Обосновка

Органът следва да може да решава (текущи) спорове между два надзорни органа, 
следвайки процедурата, посочена в член 11.

Изменение 360
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 12 – параграф 3 б нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Посредническа роля с обвързващ 
от правна гледна точка характер 
следва да позволи на новите органи да 
разрешават спорове между 
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националните надзорни органи в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 11. Когато не може да 
бъде постигнато споразумение между 
надзорните органи на трансгранична 
институция, Органът следва да има 
правомощия да взема решения по 
отношение на надзора, които пряко 
да се прилагат към съответната 
институция.

Or. en

Изменение 361
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 a
Надзор върху финансови институции 

с европейско измерение
Националните органи упражняват 
пруденциален надзор над финансовите 
институции с европейско измерение.
Органът, в сътрудничество с 
Европейския комитет за системен 
риск и с компетентните органи, 
разработва информационен модел за 
важните институции с цел 
гарантиране на добро управление на 
техните системни рискове.
С цел осигуряването на подкрепа за 
защитата на европейските 
вложители, Органът улеснява 
съгласуването на схемите за 
гарантиране на влоговете, действащи 
в Европейския съюз.

Or. en
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Изменение 362
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Развитие на Органа

Органът следва да се развива в 
съответствие с най-добрите 
практики, признати на равнище ЕС и 
на международно равнище. Един от 
подходите в тази посока може да е 
създаването на ново равнище на пряк 
надзор от страна на Органа. За да се 
избегнат изкривявания на 
международно равнище и за да се 
укрепи Европейската система за 
финансов надзор, въвеждането на 
прекия надзор следва да бъде 
внимателно оценено и разгледано, за 
да се добави стойност към надзора на 
големи финансови институции, много 
от които имат глобален характер и 
извършват дейност на територията 
на Съюза. Това е приложимо преди 
всичко в случаите на големите 
финансови институции, които 
развиват банкова дейност на едро или 
други дейности, които могат да 
създадат системен риск за 
вътрешния пазар, и в случаите на 
финансовите институции от 
значение за системата, определени и 
идентифицирани на международно 
равнище. Този въпрос ще бъде 
допълнително проучен, както се 
предвижда в член 66, при първия 
преглед на настоящия регламент, 
който следва да се извърши не по-
късно от три години след влизането в 
сила на регламента.

Or. en
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Изменение 363
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 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Надзор върху финансови институции 

с европейско измерение
1. Националните органи извършват 
пруденциален надзор на финансови 
институции с европейско измерение, 
като действат като представители 
на Органа и следват неговите 
инструкции, с цел гарантиране, че в 
Съюза се прилагат едни и същи норми 
за надзор.
2. Органът представя своя проект за 
правила за осъществяване на надзор 
на Комисията и, едновременно с това, 
на Европейския парламент и Съвета. 
Комисията одобрява проекта за 
правила за осъществяване на надзор в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 7 или 8.
3. С решение, взето от Съвета на 
надзорните органи в съответствие с 
процедурата, посочена в член 29, 
параграф 1, се определят важните 
застрахователни институции с 
европейско измерение. Критериите за 
определянето на такива финансови 
институции вземат предвид 
критериите, установени от Съвета 
за финансова стабилност, 
Международния валутен фонд и 
Банката за международни 
разплащания.
4. Органът, в сътрудничество с 
Европейския комитет за системен 
риск, разработва информационен 
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модел за важните застрахователни 
институции с цел гарантиране на 
добро управление на техния системен 
риск.
5. С цел да се гарантира споделената 
отговорност на застрахователните 
институции с европейско измерение, 
да се защитят интересите на 
титулярите на полици и на 
бенефициентите от Съюза и да се 
намали цената на системна 
финансова криза за данъкоплатците, 
се създава  Европейска схема за 
гарантиране на застраховките 
(наричана по-долу „Схема“). Схемата 
участва също в подпомагането на 
европейските финансови институции 
да посрещат затруднения, които е 
вероятно да застрашат финансовата 
стабилност на единния финансов 
пазар на Съюза. Схемата се 
финансира чрез вноски от тези 
институции. Тези вноски заменят 
вноските в национални схеми за 
гарантиране на застраховките от 
подобно естество.
6. Когато средствата, набрани от 
вноските на застрахователите, не са 
достатъчни, за да се преодолее 
кризата, Схемата следва да може да 
увеличава средствата си чрез емисия 
на дълг. При изключителни 
обстоятелства държавите-членки 
могат да улеснят емисията на дълг 
от Схемата чрез гаранции и в замяна 
на такса, която отразява адекватно 
поетия риск. Тези гаранции се 
споделят от държавите-членки в 
съответствие с критериите, 
посочени в параграф 7.
7. Когато, при крайни и 
изключителни обстоятелства и в 
контекста на системна криза, една 
или повече институции са в 
несъстоятелност и наличните 
средства са недостатъчни, 
засегнатите държави-членки поемат 
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тази тежест в съответствие с 
принципите, установени в настоящия 
меморандум за разбирателство, 
надлежно изменен.
8. Членството във Схемата заменя 
членството в съществуващите 
национални схеми за гарантиране на 
застраховките за институциите на 
Съюза, които участват в нея.
Схемата се управлява от съвет, 
назначаван от Европейския надзорен 
орган (застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване) за период от 
пет години. Членовете на съвета се 
избират измежду служителите на 
националните органи. Схемата 
създава също така консултативен 
съвет, който включва 
застрахователните институции, 
участващи в Схемата.

Or. en

Изменение 364
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 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Надзор върху финансови институции 

с европейско измерение
1. За целите на надзора върху 
финансови институции с европейско 
измерение, които извършват дейност 
в Съюза, Органът е водещият 
компетентен орган. Действията се 
осъществяват чрез национални 
компетентни органи, които 
действат като упълномощен орган.
2. Комисията приема делегирани 
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актове съгласно членове 7а–7г за 
определяне на характеристиките на 
финансовите институции с 
европейско измерение. Тези актове са 
под формата на решение и съдържат 
списък на институции, които се 
считат за финансови институции с 
европейско измерение, които 
извършват дейност в Съюза.
3. Критериите за идентифициране на 
такива финансови институции 
отчитат най-малко следното: 
пазарен дял в държавите-членки, 
където институцията извършва 
дейност, общи активи, пазарен дял 
от общите активи в Съюза и това 
дали седалището на крайния 
собственик е в ЕС или извън ЕС.
В случай че подобна финансова 
институция има присъствие в повече 
от един сектор, Европейският 
надзорен орган (Съвместен комитет) 
решава коя част от Органа действа 
като водещ компетентен орган.

Or. en

Изменение 365
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 12 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12б
Надзор върху трансгранични 

финансови институции
1. С цел да се гарантира споделената 
отговорност на финансовите 
институции с европейско измерение, 
да се защитят интересите на 
европейските вложители и да се 



AM\811328BG.doc 67/77 PE439.921v01-00

BG

намали цената на системна 
финансова криза за данъкоплатците, 
се създава Европейски фонд за 
финансова защита („Фонд“). Фондът 
участва също в подпомагането на 
европейските финансови институции 
да посрещат затруднения, които е 
вероятно да застрашат финансовата 
стабилност на единния финансов 
пазар на Съюза. Фондът се финансира 
чрез вноски от тези институции. 
Вноските могат да заместят такива, 
внасяни в национални фондове от 
подобно естество.
2. Когато натрупаните средства от 
вноските, направени от участниците 
на пазара, не са достатъчни да 
разрешат кризата, Фондът трябва да 
има способността да увеличи 
средствата си чрез емитиране на 
дълг. При изключителни 
обстоятелства държавите-членки 
могат да улеснят емисията на дълг 
от Фонда чрез гаранции и в замяна на 
такса, която отразява адекватно 
поетия риск. Тези гаранции се 
споделят от държавите-членки в 
съответствие с критериите, 
посочени в параграф 3.
3. Когато при крайни и изключителни 
обстоятелства и в контекста на 
системна криза една или повече 
институции са в несъстоятелност и 
наличните средства са 
недостатъчни, засегнатите държави-
членки се справят с тази тежест в 
съответствие със следните 
критерии: икономическо въздействие 
на кризата върху засегнатите 
държави-членки, както и 
вложенията, активите и 
разпределението на доходните 
потоци на засегнатите институции.
4. Членството във Фонда заменя 
членството в съществуващите 
национални схеми за европейските 
финансови институции, които 
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участват в него. Фондът се управлява 
от съвет, назначаван от Европейския 
надзорен орган (ценни книжа и 
пазари) за срок от пет години. 
Членовете на съвета се избират сред 
служителите на националните 
органи. Фондът създава също така 
консултативен съвет, който включва 
финансовите институции, 
участващи във Фонда.

Or. en

Изменение 366
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните надзорни органи 
могат при двустранно споразумение
да делегират задачи и задължения на 
други национални надзорни органи.

1. Държавите-членки разрешават на 
компетентните органи да делегират 
задачи и задължения на други 
национални надзорни органи чрез 
двустранни споразумения, които 
отговарят на условията, посочени в 
настоящия член. Държавите-членки 
могат да определят специфични 
правила, които трябва да бъдат 
спазвани, преди техните 
компетентни органи да сключат 
такива споразумения, и могат да 
ограничават обхвата на 
делегирането, колкото е необходимо 
за осъществяването на ефективен 
надзор над трансграничните 
финансови институции и групи.

Or. en
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Изменение 367
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните надзорни органи 
могат при двустранно споразумение да 
делегират задачи и задължения на други 
национални надзорни органи.

1. Компетентните органи могат при 
споразумение да делегират задачи и 
задължения на други компетентни
органи.

Or. en

Изменение 368
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът улеснява делегирането на 
задачи и задължения между 
националните надзорни органи, като 
определя задачите и задълженията, 
които могат да бъдат делегирани или 
изпълнявани съвместно, и като 
насърчава прилагането на най-добри 
практики.

2. Органът улеснява делегирането на 
задачи и задължения между 
националните надзорни органи, като 
определя задачите и задълженията, 
които могат да бъдат делегирани или 
изпълнявани съвместно, и като 
насърчава прилагането на най-добри 
практики, както и като подготвя 
подходяща многостранна рамка.

Or. en

Изменение 369
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът улеснява делегирането на 
задачи и задължения между 

2. Органът насърчава и улеснява 
делегирането на задачи и задължения 
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националните надзорни органи, като 
определя задачите и задълженията, 
които могат да бъдат делегирани или 
изпълнявани съвместно, и като 
насърчава прилагането на най-добри 
практики.

между националните надзорни органи, 
като определя задачите и задълженията,
които могат да бъдат делегирани или 
изпълнявани съвместно, и като 
насърчава прилагането на най-добри 
практики.

Or. en

Изменение 370
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Делегирането на задължения води 
до преразпределяне на 
компетентностите, установени в 
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство. Процедурата,
прилагането и административният и 
съдебен преглед, свързани с 
делегираните задължения, се 
уреждат от правото, приложимо в 
юрисдикцията на оправомощения 
орган.

Or. en

Обосновка

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.
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Изменение 371
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът публикува сключеното от 
националните надзорни органи 
споразумение за делегиране, по 
съответния начин, така че да се 
гарантира, че всички засегнати страни 
са подходящо информирани. 

Органът публикува сключеното от 
националните надзорни органи 
споразумение за делегиране, по 
съответния начин, така че да се 
гарантира, че всички засегнати страни 
са подходящо информирани. Тези 
споразумения се отнасят за 
съответното задължение на 
съответните компетентни органи.

Or. en

Изменение 372
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Не се сключват двустранни 
споразумения относно делегирането в 
полза на институции, определени 
като важни трансгранични 
финансови институции съгласно 
член 12а.

Or. en
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Изменение 373
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) насърчава утвърждаването на 
най-добри практики, в това число 
ефективен и конструктивен диалог 
между националните органи и 
заинтересованите страни, 
включително потребители и съюзи, 
които представляват служителите в 
сектора като част от една обща 
култура в областта на надзора;

Or. en

Обосновка

Надзорните органи на национално равнище могат да извлекат голяма полза от 
включването на заинтересовани страни като служители и потребители в своята 
работа. Служителите, които работят в този сектор, могат да предоставят важни 
знания за действителните делови практики на дружествата – структура на 
възнагражденията, системи за насърчаване, умения, условия на труд – и 
въздействието на тези практики върху рисковия профил на дружеството.

Изменение 374
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) гарантира, че органите вземат 
предвид информацията, предоставена 
от служителите, относно бизнес 
практиките на дружествата по 
отношение на структурата на 
възнагражденията, стимулите, 
уменията и условия на труд;

Or. en
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Обосновка

Надзорните органи на национално равнище могат да извлекат голяма полза от 
включването на заинтересовани страни като служители и потребители в своята 
работа. Служителите, които работят в този сектор, могат да предоставят важни 
знания за действителните делови практики на дружествата – структура на 
възнагражденията, системи за насърчаване, умения, условия на труд – и 
въздействието на тези практики върху рисковия профил на дружеството.

Изменение 375
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) допринася за разработването на общи 
и висококачествени стандарти за надзор, 
включително стандарти за отчетност;

в) допринася за разработването на общи 
висококачествени стандарти за надзор, 
включително стандарти за отчетност и 
счетоводни стандарти;

Or. en

Обосновка

Надзорните органи на национално равнище могат да извлекат голяма полза от 
включването на заинтересовани страни като служители и потребители в своята 
работа. Служителите, които работят в този сектор, могат да предоставят важни 
знания за действителните делови практики на дружествата – структура на 
възнагражденията, системи за насърчаване, умения, условия на труд – и 
въздействието на тези практики върху рисковия профил на дружеството.

Изменение 376
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) допринася за разработването на 
общи и висококачествени стандарти за 
надзор, включително стандарти за 
отчетност;

в) допринася чрез консултации за
съответните органи на Съюза и 
международни органи за подпомагане 
на развитието на общи и 
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висококачествени стандарти за надзор, 
включително стандарти за отчетност;

Or. en

Обосновка

ЕНО следва да предоставя консултации за структурите, които разработват 
европейските и национални стандарти, когато е необходима хармонизация на
международните стандарти, но не следва самият той да се ангажира пряко с 
разработването на нови стандарти, когато тази задача вече е възложена на 
европейски или международен орган.

Изменение 377
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) преглежда прилагането на приетите 
от Комисията съответни технически
стандарти, както и издадените от Органа 
насоки и препоръки и предлага 
изменения, когато е целесъобразно;

г) преглежда прилагането на приетите
или одобрени от Комисията съответни 
стандарти, както и издадените от Органа 
насоки и препоръки и предлага 
изменения, когато е целесъобразно;

Or. en

Изменение 378
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът периодично извършва 
сравнителен анализ на някои или на 
всички дейности на националните 
надзорни органи, за да подобри 
допълнително съгласуваността на 
резултатите от работата по надзора. За 
тази цел Органът разработва методи, 
позволяващи обективна оценка и 

1. Органът периодично организира и 
извършва партньорска проверка на 
някои или на всички дейности на 
националните надзорни органи, за да 
подобри допълнително съгласуваността 
на резултатите от работата по надзора. 
За тази цел Органът разработва методи, 
позволяващи обективна оценка и 
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сравнение между разглежданите
органи.

сравнение между проверяваните
органи.

Or. en

Изменение 379
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а)  адекватността на 
институционалните споразумения, 
ресурсите и експертните познания на 
състава на националния надзорен 
орган, като особено внимание се отделя 
на ефективното прилагане на 
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство и на потенциала да се 
отговори на пазарното развитие;

а)  адекватността на споразуменията 
относно ресурси и управление на 
националния надзорен орган, като 
особено внимание се отделя на 
ефективното прилагане на посочените
в член 1, параграф 2 стандарти и 
законодателство и на потенциала да се 
отговори на пазарното развитие;

Or. en

Изменение 380
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) достигнатата степен на сближаване в 
прилагането на правото на Общността
и в надзорните практики, включително 
техническите стандарти, насоки и 
препоръки, приети съгласно членове 7 и 
8, както и степента, до която чрез 
надзорните практики се постигат 
заложените в правото на Общността
цели;

б) достигнатата степен на сближаване в 
прилагането на правото на Съюза и в 
надзорните практики, включително 
регулаторните и надзорни
технически стандарти, насоки и 
препоръки, приети съгласно членове 7 и 
8, както и степента, до която чрез 
надзорните практики се постигат 
заложените в правото на Общността
цели;
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Or. en

Изменение 381
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Vladimír Remek, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на сравнителния анализ
Органът може да издаде препоръки към 
съответните национални надзорни 
органи.

3. Въз основа на партньорската 
проверка Органът може да издаде 
насоки и препоръки съгласно член 8 
към съответните компетентни органи 
или да приеме решение, насочено към 
компетентните органи, или пък да 
приеме проекти за технически 
стандарти в съответствие с 
членове 7–7г.

Or. en

Изменение 382
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на сравнителния анализ
Органът може да издаде препоръки към
съответните национални надзорни 
органи.

3. Въз основа на партньорската 
проверка Органът може да издаде 
препоръки или да приеме други 
подходящи мерки по отношение на
съответните национални надзорни 
органи.

Or. en
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Изменение 383
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Органът оповестява резултатите 
от партньорските проверки и най-
добрите практики, които могат да 
бъдат установени в резултат на 
партньорските проверки.

Or. en

Обосновка

С цел да се насърчава прозрачността, резултатите от партньорските проверки и 
най-добрите практики, които могат да бъдат установени в резултат на 
партньорските проверки следва да бъдат оповестявани.


