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Изменение 412
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако даден компетентен 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 компетентен орган не е 
приложил или е приложил по начин,
който явно нарушава правото на 
Европейския съюз, посочените в член 
1, параграф 2 актове с 
правнообвързващ характер и 
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.

Or. en

Изменение 413
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Последователно прилагане на 
правилата на Общността

Нарушаване на правото на 
Европейския съюз

1. Ако даден компетентен 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.

Ако даден компетентен орган не е 
приложил правилно посоченото в член 
1, параграф 2 законодателство по начин, 
който явно нарушава правото на 
Европейския съюз, 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.
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Or. en

Изменение 414
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 1. Ако даден компетентен 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 компетентен орган не е 
приложил правилно посоченото в член 
1, параграф 2 законодателство, 
включително приетите в 
съответствие с член 7 технически 
стандарти, 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 бъде оправомощен да извършва проверка за възможно нарушение при тяхното
прилагане.

Изменение 415
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. По искане от един или повече 
компетентни органи, от Комисията, 
Европейския парламент, Съвета, 
Групата на участниците в банковия 
сектор или по своя собствена 
инициатива и след като уведоми за това 
съответния компетентен орган, Органът 
може да разследва предполагаемото 
нарушение или неприлагане на правото 
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на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 416
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. По искане от един или повече 
компетентни органи, от Комисията, 
Европейския парламент, Съвета или
Групата на участниците в банковия 
сектор или по своя собствена 
инициатива и след като уведоми за това 
съответния компетентен орган, Органът 
може да разследва предполагаемото 
неправилно прилагане на правото на 
ЕС.

Or. en

Обосновка

Пазарните участници могат лесно да проверят как се прилага правото на ЕС в 
държавите-членки, така че Групата на участниците в банковия сектор следва да има 
право да отправя искане относно прилагането на правото. С цел запазване на 
институционалния баланс, трябва да има възможност за започване на разследване и 
по искане на Европейския парламент или на Съвета.
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Изменение 417
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 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. По искане от един или повече 
компетентни органи, от Комисията, от 
Европейския парламент, Съвета или 
Групата на участниците в банковия 
сектор или по своя собствена 
инициатива и след като уведоми за това 
съответния компетентен орган, Органът 
може да разследва предполагаемото 
неправилно прилагане на правото на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Поправка на грешка в първоначалния текст.

Изменение 418
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. По искане от един или повече 
компетентни органи, от Комисията, от 
Европейския парламент, Съвета или
по своя собствена инициатива и след 
като уведоми за това съответния 
компетентен орган, Органът може да 
разследва предполагаемото неправилно 
прилагане на правото на Съюза.

Or. en
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Изменение 419
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако компетентният 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 компетентния орган да 
предприеме действието, необходимо за 
спазване на правото на Общността.

4. Ако компетентният орган не е 
приложил правото на Общността в 
рамките на двадесет работни дни след 
получаване на препоръката на Органа, 
Комисията може, след като е била 
уведомена от Органа или по своя 
собствена инициатива, да излезе с
официално становище, задължаващо 
компетентния орган да предприеме 
действието, необходимо за спазване на 
правото на Европейския съюз. 
Официалното становище на 
Комисията взема предвид 
препоръката на Органа.

Or. en

Изменение 420
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако компетентният 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 компетентния орган да 
предприеме действието, необходимо 
за спазване на правото на 
Общността.

4. Ако компетентният орган не е 
приложил правото на Европейския съюз
в рамките на десет работни дни след 
получаване на препоръката на Органа, 
Органът взема решение, определящо
правилното прилагане на 
законодателството, подложено на 
разследване от Органа.

Or. en
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Обосновка

За да се гарантира равнопоставеност и да се осигури правна сигурност за 
прилагането на Единен правилник на ЕС за надзора, Органът следва да е в състояние 
да коригира всякакви възможни нарушения на правото на Европейския съюз. 
Предложените изменения освен това ще избегнат ненужната намеса на Комисията, 
тъй като не засягат процедурата, предвидена в параграфи 1, 2 и 3, която позволява 
на националните органи да отстранят нарушението, изпълнявайки препоръката на 
ЕБО в рамките на един месец.

Изменение 421
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако компетентният 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 компетентния орган да 
предприеме действието, необходимо 
за спазване на правото на 
Общността.

4. Ако компетентният орган не е 
приложил правото на Общността в 
рамките на десет работни дни след 
получаване на препоръката на Органа, 
Органът взема решение, определящо 
правилното прилагане на 
законодателството, подложено на 
разследване от Органа.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира равнопоставеност и да се осигури правна сигурност за 
прилагането на Единен правилник на ЕС за надзора, Органът следва да е в състояние 
да коригира всякакви възможни нарушения на правото на Европейския съюз. 
Предложените изменения освен това ще избегнат ненужната намеса на Комисията, 
тъй като не засягат процедурата, предвидена в параграфи 1, 2 и 3, която позволява 
на националните органи да отстранят нарушението, изпълнявайки препоръката на 
ЕБО в рамките на един месец.
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Изменение 422
Marta Andreasen

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако компетентният 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 компетентния орган да 
предприеме действието, необходимо за 
спазване на правото на Общността.

4. Ако компетентният орган не е 
приложил правото на Общността в 
рамките на един месец след получаване 
на препоръката на Органа, Органът
може да вземе решение, задължаващо 
компетентния орган да предприеме 
действието, необходимо за спазване на 
правото на Общността.

Or. en

Обосновка

Надзорният орган следва да общува пряко с компетентния национален орган в своята 
сфера на компетентност.

Изменение 423
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 гарантира равнопоставеност и да се осигури правна сигурност за 
прилагането на Единен правилник на ЕС за надзора, Органът следва да е в състояние 
да коригира всякакви възможни нарушения на правото на Европейския съюз. 
Предложените изменения освен това ще избегнат ненужната намеса на Комисията, 
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тъй като не засягат процедурата, предвидена в параграфи 1, 2 и 3, която позволява 
на националните органи да отстранят нарушението, изпълнявайки препоръката на 
ЕБО в рамките на един месец.

Изменение 424
Vicky Ford

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.

Комисията излиза с това официално 
становище не по-късно от един месец
след приемането на препоръката. 
Комисията може да удължи този срок с 
един месец.

Or. en

Изменение 425
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 гарантира равнопоставеност и да се осигури правна сигурност за 
прилагането на Единен правилник на ЕС за надзора, Органът следва да е в състояние 
да коригира всякакви възможни нарушения на правото на Европейския съюз. 
Предложените изменения освен това ще избегнат ненужната намеса на Комисията, 
тъй като не засягат процедурата, предвидена в параграфи 1, 2 и 3, която позволява 
на националните органи да отстранят нарушението, изпълнявайки препоръката на 
ЕБО в рамките на един месец.
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Изменение 426
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът и компетентните органи 
предоставят на Комисията цялата 
необходима информация.

Компетентните органи предоставят на 
Органа цялата необходима информация.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира равнопоставеност и да се осигури правна сигурност за 
прилагането на Единен правилник на ЕС за надзора, Органът следва да е в състояние 
да коригира всякакви възможни нарушения на правото на Европейския съюз. 
Предложените изменения освен това ще избегнат ненужната намеса на Комисията, 
тъй като не засягат процедурата, предвидена в параграфи 1, 2 и 3, която позволява 
на националните органи да отстранят нарушението, изпълнявайки препоръката на 
ЕБО в рамките на един месец.

Изменение 427
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът и компетентните органи 
предоставят на Комисията цялата 
необходима информация. 

Компетентните органи предоставят на 
Органа цялата необходима информация, 
за да се избегнат проблеми с моралния 
риск.

Or. en
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Изменение 428
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 компетентният орган 
информира Комисията и Органа 
относно мерките, които е предприел или 
възнамерява да предприеме, за да 
приложи това решение.

5. (Не се отнася до българската версия)

Or. en

Обосновка

За да се гарантира равнопоставеност и да се осигури правна сигурност за 
прилагането на Единен правилник на ЕС за надзора, Органът следва да е в състояние 
да коригира всякакви възможни нарушения на правото на Европейския съюз.

Изменение 429
Olle Schmidt

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 компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 4 от 
настоящия член решение в срока, 
предвиден в него, и ако е необходимо 
да бъдат предприети навременни 
действия за коригиране на 
неспазването на законодателството 
от страна на компетентния орган, за 
да се запазят или възстановят 
нормалните конкурентни условия на 
пазара или да се гарантира 
правилното функциониране и 
целостта на финансовата система, 

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

Or. en

Обосновка

Не считам за правилно европейските надзорни органи да приемат пряко правно 
обвързващи решения, насочени към отделни финансови институции. Предвид факта, 
че националните компетентни органи отговарят за ежедневния надзор на 
финансовите институции, за предпочитане от правна гледна точка е Европейският 
надзорен орган да задължи националния орган да промени пазарните практики след 
решение по спор относно прилагането на правото на Европейския съюз.

Изменение 430
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 компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 4 от 
настоящия член решение в срока, 
предвиден в него, и ако е необходимо 
да бъдат предприети навременни 
действия за коригиране на 
неспазването на законодателството 
от страна на компетентния орган, за 

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

Or. en

Изменение 431
Diogo Feio

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 компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 4 от настоящия 
член решение в срока, предвиден в него, 
и ако е необходимо да бъдат предприети 
навременни действия за коригиране на 
неспазването на законодателството от 
страна на компетентния 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, 

6. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, ако 
даден компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 4 от настоящия 
член решение в срока, предвиден в него, 
когато такова неспазване има 
значителни последици за финансовата 
система на държави-членки, различни 
от държавата-членка на съответния 
компетентен орган, и ако е 
необходимо да бъдат предприети 
навременни действия за коригиране на 
неспазването на законодателството от 
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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.

страна на този компетентен 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.

Or. en

Изменение 432
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 4 от настоящия 
член решение в срока, предвиден в него, 
и ако е необходимо да бъдат предприети 
навременни действия за коригиране на 
неспазването на законодателството от
страна на компетентния 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 

6. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 258 от Договора, ако 
даден компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 4 от настоящия 
член решение в срока, предвиден в него, 
и ако е необходимо да бъдат предприети 
навременни действия за коригиране на 
неспазването на законодателството от 
страна на компетентния 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 
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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.

действие за спазване на нейните 
задължения съгласно правото на 
Общността, включително 
преустановяване на дейността.

Or. en

Обосновка

Правомощието за приемане на отделни решения, пряко приложими по отношение на 
финансовите институции в случай на нарушение на правото на Европейския съюз, 
заедно със собствената компетентност на ЕБО да разследва предполагаемото 
неприлагане на това право, ще гарантира правилното прилагане на същото и 
техническите стандарти във всички юрисдикции на ЕС, като така ще се насърчи 
равнопоставеността.

Изменение 433
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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 компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 4 от настоящия 
член решение в срока, предвиден в него, 
и ако е необходимо да бъдат предприети 
навременни действия за коригиране на 
неспазването на законодателството от 
страна на компетентния 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 

6. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 258 от Договора, ако 
даден компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 4 от настоящия 
член решение в срока, предвиден в него, 
и ако е необходимо да бъдат предприети 
навременни действия за коригиране на 
неспазването на законодателството от 
страна на компетентния 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 
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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.

действие за спазване на нейните 
задължения съгласно правото на 
Общността, включително 
преустановяване на дейността.

Or. en

Обосновка

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Изменение 434
Antolín Sánchez Presedo

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 компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 4 от настоящия 
член решение в срока, предвиден в него, 
и ако е необходимо да бъдат предприети 
навременни действия за коригиране на 
неспазването на законодателството от 
страна на компетентния 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 

6. 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 4 от 
настоящия член решение в срока, 
предвиден в него, и ако е необходимо да 
бъдат предприети навременни действия 
за коригиране на неспазването на 
законодателството, 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 
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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.

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 
Европейския съюз, включително 
преустановяване на дейността.

Or. en

Изменение 435
Vicky Ford

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 компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 4 от настоящия 
член решение в срока, предвиден в него, 
и ако е необходимо да бъдат предприети 
навременни действия за коригиране на 
неспазването на законодателството от 
страна на компетентния 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, ако 
даден компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 4 от настоящия 
член решение в срока, предвиден в него, 
и ако е необходимо да бъдат предприети 
навременни действия за коригиране на 
неспазването на законодателството от 
страна на компетентния 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.
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Or. en

Обосновка

Предупредителният гриф „ако съответните изисквания, предвидени в посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, се прилагат пряко“ трябва да се запази в текста 
по правни съображения.

Изменение 436
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

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Изменение 437
Udo Bullmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички съдебни разноски, направени 
във връзка с процедурата, следва да се 
поемат от Комисията от името на 
Органа.
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Or. en

Изменение 438
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решенията, приети съгласно 
параграф 6, се прилагат, според 
случая, за всички съответни 
финансови институции, които 
действат в неспазващата 
изискванията юрисдикция.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира равнопоставеност, когато Органът приема отделно решение, 
насочено към дадена финансова институция, това решение следва да се прилага за 
всички останали участници на пазара, местни и трансгранични, които действат във 
въпросната държава-членка. Принципът „спазвай разпоредбите или давай обяснения“
следва да се прилага за действия, предприети от компетентния орган за изпълнение
на решенията на Органа, а не само „да съответстват“ на тези решения.

Изменение 439
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решенията, приети съгласно 
параграф 6, се прилагат, според 
случая, за всички съответни 
финансови институции, които 
действат в неспазващата 
изискванията юрисдикция.

Or. en
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Обосновка

За да се гарантира равнопоставеност, когато Органът приема отделно решение, 
насочено към дадена финансова институция, това решение следва да се прилага за 
всички останали участници на пазара, местни и трансгранични, които действат във 
въпросната държава-членка. Принципът „спазвай разпоредбите или давай обяснения“
следва да се прилага за действия, предприети от компетентния орган за изпълнение 
на решенията на Органа, а не само „да съответстват“ на тези решения.

Изменение 440
Peter Skinner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решенията, приети съгласно 
параграф 6, се прилагат за всички 
съответни финансови институции, 
които действат в неспазващата 
изискванията юрисдикция.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира равнопоставеност, когато Органът приема отделно решение, 
насочено към дадена финансова институция във връзка с последователното прилагане 
на правилата, това решение следва да се прилага за всички останали участници на 
пазара, местни и трансгранични, които действат във въпросната държава-членка.

Изменение 441
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато предприемат действие във 
връзка с въпроси, които са предмет на 
решение съгласно параграфи 4 или 6, 
компетентните органи спазват това 
решение.
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Or. en

Обосновка

За да се гарантира равнопоставеност, когато Органът приема отделно решение, 
насочено към дадена финансова институция, това решение следва да се прилага за 
всички останали участници на пазара, местни и трансгранични, които действат във 
въпросната държава-членка. Принципът „спазвай разпоредбите или давай обяснения“
следва да се прилага за действия, предприети от компетентния орган за изпълнение 
на решенията на Органа, а не само „да съответстват“ на тези решения.

Изменение 442
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато предприемат действие във 
връзка с въпроси, които са предмет на 
решение съгласно параграфи 4 или 6, 
компетентните органи спазват това 
решение.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира равнопоставеност, когато Органът приема отделно решение, 
насочено към дадена финансова институция, това решение следва да се прилага за 
всички останали участници на пазара, местни и трансгранични, които действат във 
въпросната държава-членка. Принципът „спазвай разпоредбите или давай обяснения“
следва да се прилага за действия, предприети от компетентния орган за изпълнение 
на решенията на Органа, а не само „да съответстват“ на тези решения.

Изменение 443
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. В своя годишен доклад Органът 
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изброява националните органи и 
финансовите институции, които не 
са изпълнили решенията, посочени в 
параграфи 4 и 6.

Or. en

Изменение 444
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. В своя годишен доклад Органът 
може да изброява националните 
органи и финансовите институции, 
които не са изпълнили решенията, 
посочени в параграфи 4 и 6.

Or. en

Обосновка

Може да има случаи, когато Органът счита за неподходящо да разкрива кои органи и 
институции не са изпълнили решенията му. При всички случаи този въпрос е по 
преценка на Органа.

Изменение 445
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
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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 приеме решение 
съгласно параграф 1, Органът може 
да прием отделни решения, изискващи 
от компетентните 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 
компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.
3. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, 
ако даден компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 2 решение на 
Органа в срока, предвиден в него, 
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 
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въпрос от компетентните органи.
Всякакво действие от страна на 
компетентните органи във връзка с 
факти, които са предмет на решение 
съгласно параграфи 2 или 3, трябва да 
съответства на тези решения.

Or. en

Изменение 446
Olle Schmidt

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 Европейския съюз или на 
част от него, Органът активно 
подпомага и, когато е необходимо, 
координира действията, предприети 
от съответните компетентни 
национални надзорни органи.

Or. en

Обосновка

Не считам, че е подходящо Европейската комисия да обявява извънредна ситуация. 
Предвид последиците за държавите-членки Съветът следва да взема решение за 
извънредно положение, вземайки предвид ЕССР, който трябва да отговаря за 
системните рискове.
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Изменение 447
Carl Haglund

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 Европейския съюз или на 
част от него, Съветът, консултирайки 
се с ЕССР и, когато е необходимо, с 
европейските надзорни органи, може 
да приеме решение, отправено към 
Органа, в което се определя наличието 
на извънредна ситуация за целите на 
настоящия регламент, в отговор на 
искане от Органа или от ЕССР. На 
подходящи интервали от време 
Съветът прави преглед на решението 
и обявява прекратяване на 
извънредната ситуация, когато е
уместно.

Or. en

Изменение 448
Diogo Feio

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, 

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,
Съветът, след подходящи 
консултации с Комисията, ЕССР и, 
когато е уместно, европейските 
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може да приеме решение, отправено 
към Органа, в което се определя 
наличието на извънредна ситуация за 
целите на настоящия регламент.

надзорни органи, може да приеме 
решение, отправено към Органа, в което 
се определя наличието на извънредна 
ситуация за целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Съветът е най-подходящ да прецени една извънредна ситуация, особено защото
тогава той делегира своите правомощия на европейските надзорни органи. 
Действията на Съвета по време на последната криза показват, че това може да бъде 
направено ефективно и бързо, когато е необходимо.

Изменение 449
Vicky Ford

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.

4. 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, 
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

Обосновка

Съветът е най-подходящ да прецени една извънредна ситуация, особено защото
тогава той делегира своите правомощия на европейските надзорни органи. 
Действията на Съвета по време на последната криза показват, че това може да бъде 
направено ефективно и бързо, когато е необходимо.
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Изменение 450
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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 Общността или на част от нея, 
ЕССР, по своя собствена инициатива 
или в отговор на искане от Органа, от 
Съвета, от Европейския парламент
или от Комисията, може да издаде 
предупреждение, с което се обявява
наличието на извънредна ситуация. 
Това предупреждение ще даде 
възможност на Органа, без да трябва 
да изпълнява други изисквания, да 
приеме отделните решения, посочени 
в параграф 3.

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 451
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на неблагоприятно развитие, 1. В случай на неблагоприятно развитие, 
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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.

което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Европейския съюз или на 
част от него, ЕССР, по своя собствена 
инициатива или в отговор на искане от 
Органа, от Европейския парламент, 
или от държава-членка, може да 
издаде предупреждение, с което се 
обявява наличието на извънредна 
ситуация за целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 452
Marta Andreasen

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 Общността или на част от нея, 
ЕССР може да приеме решение, 
отправено към Органа, в което се 
определя наличието на извънредна 
ситуация, за да може Органът да 
действа незабавно, без допълнителни 
изисквания.

Or. en

Обосновка

ЕССР трябва да може да взема решение бързо в случай на извънредна ситуация и да 
общува пряко с надзорния орган.
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Изменение 453
Marta Andreasen

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 Общността или на част от нея, 
ЕССР може да приеме решение, 
отправено към Органа, в което се 
определя наличието на извънредна 
ситуация за целите на настоящия
регламент.

Or. en

Обосновка

ЕССР трябва да има право да действа незабавно в случай на извънредна ситуация.

Изменение 454
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 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 

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 или председателят на 
Органа, по своя собствена инициатива 
или в отговор на искане от Съвета, от 
ЕССР, от Европейския парламент или
от Групата на заинтересованите 
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на извънредна ситуация за целите на 
настоящия регламент.

лица, може да приеме решение, в което 
се определя наличието на извънредна 
ситуация за целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 455
Peter Skinner

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 Общността или на част от нея, 
Комисията, след препоръка от ЕССР, 
може да приеме решение, отправено 
към Органа, в което се определя 
наличието на извънредна ситуация за 
целите на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

ЕССР е най-подходящият орган за обявяване на извънредна ситуация. Въпреки това, 
тъй като определянето дали съществува извънредна ситуация има оценъчен 
характер, съгласно Договорите е необходимо Комисията да е правният субект, който 
взема окончателното решение, и да й се предоставя свобода на действие дали изобщо 
да вземе такова решение. Съгласно Договорите също така е необходимо Органът да 
бъде оправомощен чрез решение на Комисията, за да получи допълнителните 
правомощия, предоставени му в останалата част от член 10.
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Изменение 456
Carl Haglund

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на подобно развитие на 
нещата, Органът действа като 
посредник и, когато е необходимо, 
като координатор на действията, 
предприети от съответните 
компетентни национални надзорни
органи.

Or. en

Изменение 457
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да може да изпълнява тази 
посредническа и координираща роля, 
Органът е изчерпателно информиран 
за всяко съответно развитие и е
канен за участие като наблюдател на 
всички срещи от съответните 
компетентни национални надзорни 
органи.

Or. en

Обосновка

Не считам, че е подходящо Европейската комисия да обявява извънредна ситуация. 
Предвид последиците за държавите-членки, Съветът следва да взема решение за 
извънредно положение, като взема предвид ЕССР, който трябва да отговаря за 
системните рискове.
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Изменение 458
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Съветът, консултирайки се с 
Комисията и ЕССР, и когато е 
необходимо, с европейските надзорни 
органи, може да приеме решение, 
отправено към Органа, в което се 
определя наличието на извънредна 
ситуация за целите на настоящия 
регламент, в отговор на искане от 
Органа, от Комисията или от ЕССР. 
На подходящи интервали от време и 
поне веднъж месечно Съветът прави 
преглед на това решение и обявява 
прекратяване на извънредната 
ситуация веднага, когато това е 
уместно.

Or. en

Обосновка

Не считам, че е подходящо Европейската комисия да обявява извънредна ситуация. 
Предвид последиците за държавите-членки, Съветът следва да взема решение за 
извънредно положение, като  взема предвид ЕССР, който трябва да отговаря за 
системните рискове.

Изменение 459
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 460
Diogo Feio

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1a (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

Изменение 461
Peter Skinner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Заключението на ЕССР подлежи
на последваща размяна на мнения
между председателя на ЕССР, 
Европейския парламент и 
компетентния член на Европейската 
комисия и влиза в сила възможно най-
бързо.

Or. en

Обосновка

Необходимо е ЕССР и Комисията да обяснят на Парламент защо са счели за 
необходимо да обявят извънредна ситуация, за да може процесът да бъде подложен 
на демократичен контрол.
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Изменение 462
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приеме решение 
съгласно параграф 1, Органът може да 
прием отделни решения, изискващи от 
компетентните 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 компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

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

Or. en

Обосновка

Не считам, че е подходящо Европейската комисия да взема решение по този въпрос.

Изменение 463
Carl Haglund

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приеме решение 
съгласно параграф 1, Органът може да 
прием отделни решения, изискващи от 
компетентните органи да предприемат 
необходимите действия в съответствие с 
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство, за да отговорят на 

2. Ако Съветът приеме решение 
съгласно параграф 1, Органът може да 
приеме отделни решения, изискващи от 
компетентните органи да предприемат 
необходимите действия в съответствие с 
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство, за да отговорят на 
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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.

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

Or. en

Изменение 464
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приеме решение
съгласно параграф 1, Органът може да 
прием отделни решения, изискващи от 
компетентните 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 
компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

2. Ако ЕССР издаде предупреждение 
съгласно параграф 1, или когато 
Комисията или Съветът, по своя 
собствена инициатива или в отговор 
на искане от Органа, от Европейския 
парламент или от държава-членка,
приеме решение, в което се определя 
наличието на подобни или 
основателни обстоятелства, които 
изискват координирани действия от 
страна на националните органи в 
отговор на неблагоприятно развитие 
на нещата, които може сериозно да 
застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или 
стабилността на цялата 
финансовата система в Европейския 
съюз или на част от нея; Органът 
може да приеме, без да трябва да 
изпълнява други изисквания, отделни 
решения в съответствие с посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, за 
да отговори на всякакви рискове, които 
може да застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
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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 465
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приеме решение 
съгласно параграф 1, Органът може да 
прием отделни решения, изискващи от 
компетентните 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 компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

2. Ако ЕССР счете, че са необходими 
координирани действия от страна на 
националните органи в отговор на 
неблагоприятно развитие на нещата, 
които може да застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата 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, за 
да отговорят на всякакви подобни 
развития, като гарантират, че 
финансовите институции и 
компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

Or. en

Обосновка

Създаването на единен пазар за финансови услуги в ЕС изисква координирани действия 
в отговор на възможни извънредни ситуации, тъй като кризата в една държава-
членка би могла бързо да се разпространи и в други държави-членки. Следователно е 
необходимо да се поясни, че възможността Органът да взема решения пряко 
приложими за компетентните национални органи е свързана с ролята на Органа като 
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посредник и координатор на националните действия.

Изменение 466
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приеме решение 
съгласно параграф 1, Органът може 
да приеме отделни решения, 
изискващи от компетентните 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 компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

2. Ако ЕССР счете, че са необходими 
координирани действия от страна на 
националните органи в отговор на 
неблагоприятно развитие на нещата, 
които може да застрашат правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, Органите приемат
отделни решения, изискващи от 
компетентните органи да 
предприемат необходимите действия 
в съответствие с посоченото в член 
1, параграф 2 законодателство, за да 
отговорят на всякакви подобни 
развития, като гарантират, че 
финансовите институции и 
компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

Or. en

Обосновка

Създаването на единен пазар за финансови услуги в ЕС изисква координирани действия 
в отговор на възможни извънредни ситуации, тъй като кризата в една държава-
членка би могла бързо да се разпространи и в други държави-членки. Следователно е 
необходимо да се поясни, че възможността Органът да взема решения пряко 
приложими за компетентните национални органи е свързана с ролята на Органа като 
посредник и координатор на националните действия.

Изменение 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
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Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приеме решение 
съгласно параграф 1, Органът може да 
прием отделни решения, изискващи от 
компетентните 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 компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

2. Ако ЕССР приеме решение съгласно 
параграф 1, Органът може да прием 
отделни решения, изискващи от 
компетентните органи да предприемат 
необходимите действия в съответствие с 
настоящия регламент и 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 468
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приеме решение
съгласно параграф 1, Органът може да 
прием отделни решения, изискващи 
от компетентните 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 

2. Ако бъде обявено наличие на 
извънредна ситуация съгласно 
параграф 1 и ако са необходими 
координирани действия от страна на
националните органи със специално 
внимание по отношение на 
съответното въздействие върху 
бюджетите на държавите-членки в 
отговор на неблагоприятно развитие 
на нещата, които може да застрашат 
правилното функциониране и целостта 



PE440.017v02-00 40/79 AM\812976BG.doc

BG

на цялата финансовата система или на 
част от нея, като гарантират, че 
финансовите институции и 
компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансовата 
система в Европейския съюз или на 
част от нея, Органът може да приеме 
отделни решения, изискващи от 
компетентните органи да 
предприемат необходимите действия 
в съответствие с посоченото в член 
1, параграф 2 законодателство, за да 
отговорят на всякакви подобни 
развития, като гарантират, че 
финансовите институции и 
компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

Or. en

Изменение 469
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приеме решение
съгласно параграф 1, Органът може да 
прием отделни решения, изискващи от 
компетентните 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 компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

2. Ако бъде обявено наличие на 
извънредна ситуация съгласно 
параграф 1, Органът може да приеме
решения, отправени към
компетентните органи на държавите-
членки, изискващи 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.
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Or. en

Изменение 470
Diogo Feio

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията приеме решение
съгласно параграф 1, Органът може да 
прием отделни решения, изискващи от 
компетентните 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 компетентните органи изпълнят 
изискванията, предвидени в това 
законодателство.

2. Ако бъде обявено наличие на 
извънредна ситуация съгласно 
параграф 1, Органът може да приеме
решения, отправени към
компетентните органи на държавите-
членки, изискващи 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

Изменение 471
Diogo Feio

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай на неблагоприятно
развитие на нещата, което може 
сериозно да застраши правилното 
функциониране и целостта на 
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финансовите пазари или 
стабилността на цялата 
финансовата система в Европейския 
съюз или на част от нея, Органът 
активно подпомага и, когато е 
необходимо, координира действията, 
предприети от съответните 
компетентни национални надзорни 
органи.

Or. en

Изменение 472
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай на неблагоприятно 
развитие на нещата, което може 
сериозно да застраши правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или 
стабилността на цялата 
финансовата система в Европейския 
съюз или на част от нея, Органът 
активно подпомага и, когато е 
необходимо, координира действията, 
предприети от съответните 
компетентни национални надзорни 
органи.

Or. en
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Изменение 473
Diogo Feio

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. На подходящи интервали от време 
и поне веднъж месечно Съветът 
прави преглед на решението съгласно 
параграф 1 и обявява прекратяване на 
извънредната ситуация веднага, 
когато това е уместно.

Or. en

Обосновка

Съветът, консултирайки се, когато е необходимо, с ЕССР и европейските надзорни 
органи, трябва непрекъснато да извършва преглед на извънредното положение. 
Когато е уместно, извънредното положение трябва да се отмени.

Изменение 474
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. На подходящи интервали от време 
и поне веднъж месечно Съветът 
прави преглед на решението съгласно 
параграф 1 и обявява прекратяване на 
извънредната ситуация веднага, 
когато това е уместно.

Or. en

Обосновка

Съветът, консултирайки се, когато е необходимо, с ЕССР и европейските надзорни 
органи, трябва непрекъснато да извършва преглед на извънредното положение. 
Когато е уместно, извънредното положение трябва да се отмени.
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Изменение 475
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 компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 2 решение на 
Органа в срока, предвиден в него, 
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

Не е правилно европейските надзорни органи да приемат пряко правнообвързващи 
решения, насочени към отделни финансови институции. Предвид факта, че 
националните компетентни органи отговарят за ежедневния надзор на финансовите 
институции, за предпочитане от правна гледна точка е европейският надзорен орган 
да задължи националния орган да промени пазарните практики след решение при 
извънредна ситуация.

Изменение 476
Vicky Ford

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 компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 2 решение на 
Органа в срока, предвиден в него, 
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 477
Diogo Feio

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 компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 2 решение на 
Органа в срока, предвиден в него, 
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 226 от Договора, ако 
даден компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 2 решение на 
Органа в срока, предвиден в него,
когато такова неспазване има 
значителни последици за
финансовата система на държави-
членки, различни от държавата-
членка на съответния компетентен 
орган, 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 
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законодателство, включително 
преустановяване на дейността.

Or. en

Изменение 478
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 компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 2 решение на 
Органа в срока, предвиден в него, 
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, ако 
даден компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 2 решение на 
Органа в срока, предвиден в него, 
Органът приема съгласно посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство 
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

Заради стабилността на единния пазар в ЕС, обхватът на отделните решения, пряко 
приложими за финансовите институции в случай на извънредни ситуации, не бива да 
се ограничава.
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Изменение 479
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 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

. Ако адресатът на решението откаже 
да приложи законодателството на 
Съюза или конкретно решение, взето 
от Органа, Органът може да заведе 
дело в националните съдилища, 
включително искания за налагане на 
обезпечителни мерки.

Or. en

Обосновка

За засилване правомощията на Органа съгласно доклада на Giegold.

Изменение 480
Vicky Ford

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 компетентните органи.

заличава се

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

Or. en
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Изменение 481
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Всякакво действие от страна на 
компетентните органи във връзка с 
факти, които са предмет на решение 
съгласно параграфи 2 или 3, трябва да 
води до изпълнение на тези решения. 
Неизпълнението следва да бъде 
надлежно мотивирано от 
компетентните органи в писмена 
форма пред ЕССР и Органа.

Or. en

Обосновка

Принципът „спазвай разпоредбите или давай обяснения“ ще стимулира
компетентните национални органи да изпълняват решенията на органите, които 
имат за цел да отговорят на възможни извънредни ситуации.

Изменение 482
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Всякакво действие от страна на 
компетентните органи във връзка с 
факти, които са предмет на решение 
съгласно параграфи 2 или 3, трябва да 
води до изпълнение на тези решения. 
Неизпълнението трябва да бъде 
надлежно мотивирано от 
компетентните органи в писмена 
форма пред ЕССР и Органа.

Or. en
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Обосновка

Принципът „спазвай разпоредбите или давай обяснения“ ще стимулира 
компетентните национални органи да изпълняват решенията на органите, които 
имат за цел да отговорят на възможни извънредни ситуации.

Изменение 483
Peter Skinner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията може да отмени 
своето решение съгласно параграф 1 
по препоръка на Европейския съвет за 
системен риск или по искане на 
Европейския парламент или на 
Съвета.

Or. en

Обосновка

ЕССР е най-подходящият орган, който да обяви и да прекрати извънредната 
ситуация. Парламентът и Съветът следва да могат да поискат прекратяване на 
обявяването на кризисен период. Въпреки това, тъй като определянето дали 
извънредната ситуация е приключила има оценъчен характер, съгласно Договорите е 
необходимо Комисията да бъде правният субект, който взема окончателното 
решение, и да й се предоставя свобода на действие дали изобщо да вземе такова 
решение.

Изменение 484
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 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. ЕССР прави преглед на посоченото 
в параграф 1 решение по собствена 
инициатива или в отговор на искане 
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от Органа, Съвета, Европейския 
парламенти или Комисията.

Or. en

Обосновка

С цел да се даде право на Органа, Съвета, Европейския парламент или Комисията да 
искат преглед на решението, с което се обявява извънредна ситуация.

Изменение 485
Corien Wortmann-Kool

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато ЕССР е приел решение 
съгласно параграф 1, ЕССР 
периодично или по искане на Органа, 
Парламента, Съвета или Комисията 
прави преглед на това решение и 
обявява прекратяването на 
извънредната ситуация, когато е 
уместно.

Or. en

Обосновка

Извънредната ситуация, обявена съгласно член 10, следва стриктно да бъде 
наблюдавана. Освен това ЕССР следва да може да обявява прекратяването й.

Изменение 486
Marianne Thyssen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията периодично прави 
преглед на това решение, както и по 
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искане на ЕНО, ЕССР или Съвета.

Or. en

Обосновка

Предложението има за цел европейските надзорни органи също да имат право на 
инициатива за определяне наличието на извънредна ситуация.

Изменение 487
Antolín Sánchez Presedo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В своя годишен доклад Органът 
излага отделните решения, насочени 
към национални органи и финансови 
институции, посочени в параграфи 3 
и 4.

Or. en

Изменение 488
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 10a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. Когато извънредната ситуация 
изисква незабавни действия и не може 
да се чака решението на ЕССР, 
Органът може да приема решения, 
които са общо и пряко приложими за 
участниците на финансовите пазари.
Тези спешни мерки незабавно се 
съобщават на ЕССР. Ако в 15-дневен 
срок ЕССР не потвърди извънредната 
ситуация, срокът на мерките изтича.
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Or. en

Обосновка

Има случаи, когато трябва да се предприемат мерки в много кратки срокове и когато 
би било трудно да изчака цялата процедура на ЕССР за вземане на решения. 
Следователно би било полезно да се даде възможност на европейските надзорни 
органи да вземат спешни решения, при условие че ЕССР ще бъде незабавно уведомен за 
тях, че те няма да бъдат валидни за повече от две седмици или след потвърждаване 
на извънредната ситуация от ЕССР.

Изменение 489
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 
компетентен 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 компетентните 
органи от повече от една държава-
членка, Органът, по искане на един или 
повече от засегнатите компетентни 
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 областите, в които 
съгласно законодателството по член 1, 
параграф 2 се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на компетентните 
органи от повече от една държава-
членка, и не възлага крайната 
отговорност на надзорника на 
групата, Органът, по собствена 
инициатива или по искане на един или 
повече от засегнатите компетентни 
органи, може да поеме водещата роля 
за оказване на помощ на органите да 
постигнат съгласие в съответствие с 
процедурите, предвидени в параграф 2  .

Or. en

Обосновка

Когато секторното законодателство вече възлага крайната отговорност на 
надзорника на групата, е важно да се поясни, че това има предимство пред 
правомощията на ЕНО. Ако това не стане, съществува възможност за объркване 



AM\812976BG.doc 53/79 PE440.017v02-00

BG

между предимството на секторното законодателство и правомощията на ЕНО, 
които в края на краищата произтичат от секторното законодателство.

Изменение 490
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 областите, в които 
съгласно законодателството по член 1, 
параграф 2 се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на компетентните 
органи от повече от една държава-
членка, 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.

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 областите, в които 
съгласно законодателството по член 1, 
параграф 2 се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на компетентните 
органи от повече от една държава-
членка, Органът, по собствена 
инициатива или по искане на един или 
повече от засегнатите компетентни 
органи, поема водещата роля за 
оказване на помощ на органите да 
постигнат съгласие по отношение на 
националните интереси и в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в параграфи 2 до 4.

Or. en

Изменение 491
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 

1. Без да се засягат правомощията, 
предвидени в член 9, ако даден 



PE440.017v02-00 54/79 AM\812976BG.doc

BG

компетентен 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 компетентните 
органи от повече от една държава-
членка, Органът, по искане на един или 
повече от засегнатите компетентни 
органи, може да окаже помощ на 
органите да постигнат съгласие в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в параграф 2.

компетентен 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 компетентните 
органи от повече от една държава-
членка, Органът, по искане на един или 
повече от засегнатите компетентни 
органи, може да поеме водещата роля 
за оказване на помощ на органите да 
постигнат съгласие в съответствие с 
процедурите, предвидени в параграф 2.

Or. en

Изменение 492
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 
компетентен 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 компетентните органи от 
повече от една държава-членка, 
Органът, по искане на един или повече 
от засегнатите компетентни 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, 
посочени 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 процедурите, 
предвидени в параграф 2.

Or. en
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Изменение 493
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 
компетентен 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 
компетентните органи от повече от 
една държава-членка, Органът, по 
искане на един или повече от 
засегнатите компетентни органи, може 
да окаже помощ на органите да 
постигнат съгласие в съответствие с 
процедурите, предвидени в параграф 2.

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 областите, 
посочени 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 процедурите, 
предвидени в параграф 2.

Or. en

Обосновка

Taking into account the importance and  possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to EBA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while  
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the EBA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.
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Изменение 494
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако в края на помирителната фаза, 
засегнатите компетентни 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 компетентни 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 с обвързващ ефект за 
въпросните компетентни органи, за 
да се гарантира съответствие с правото 
на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира ефикасен и ефективен надзор и правна сигурност и за да се 
насърчи доверието в рамките на надзорната общност, решенията на Органа за 
разрешаване на разногласията следва да бъдат обвързващи за техните адресати. 
Правната рамка на ЕС не позволява предоставянето на дискреционни правомощия на 
Органа. Правомощието на Органа да урежда разногласия следователно не може да 
бъде „в съответствие с“ правото на Общността. По-скоро то трябва да има за цел 
да гарантира съответствие с правото на ЕС.

Изменение 495
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако в края на помирителната фаза, 
засегнатите компетентни 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 

3. Ако в края на помирителната фаза, 
засегнатите компетентни 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 
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разрешен в съответствие с правото на 
Общността. 

разрешен, за да се гарантира
съответствие с правото на Общността.

Or. en

Изменение 496
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 497
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В своя доклад Органът посочва 
разногласието между 
компетентните органи, 
постигнатите споразумения и 
решенията, взети за разрешаване на 
такива разногласия.

Or. en
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Изменение 498
Olle Schmidt

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 компетентен 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

Обосновка

Не считам за правилно европейските надзорни органи да приемат пряко 
правнообвързващи решения, насочени към отделни финансови институции. Предвид че 
националните компетентни органи отговарят за ежедневния надзор на финансовите 
институции, за предпочитане от правна гледна точка е европейският надзорен орган 
да задължи националния орган да промени пазарните практики след решение в процес 
на посредничество съгласно член 11.

Изменение 499
Vicky Ford

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, 

заличава се
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ако даден компетентен 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.

Or. en

Изменение 500
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В своя годишен доклад Органът 
посочва разногласието между 
компетентните органи, 
постигнатите споразумения и 
решенията, взети за разрешаване на 
такива разногласия.

Or. en

Изменение 501
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът участва като наблюдател в 
колегиумите на надзорните органи, 
както счете за необходимо. За тази цел, 
той се разглежда като „компетентен 

2. Органът участва като наблюдател в 
колегиумите на надзорните органи, 
както счете за необходимо за 
европейските интереси. За тази цел, 
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орган“ по смисъла на съответното 
законодателство и, по негово искане, 
получава цялата необходима 
информация, достъпна за всеки член на 
колегиума.

той се разглежда като „компетентен 
орган“ по смисъла на съответното 
законодателство и, по негово искане, 
получава цялата необходима 
информация, достъпна за всеки член на 
колегиума.

Or. en

Изменение 502
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Органът оказва помощ на надзорните 
органи, представени в колегиума на 
надзорните органи, определя и събира 
от компетентните органи, според 
целесъобразността, цялата необходима 
информация, с цел да се улесни 
работата на тези колегиуми. Органът в 
пълна степен отчита 
съществуващите споразумения 
между националните компетентни 
органи и надзорните органи на трети 
държави, като взема предвид 
основните групи за управление на 
кризи на международните колегиуми, 
които имат пълен достъп до 
информация. Органът следва да 
членува в групите за управление на 
кризи.

Той създава и управлява 
централизирана система, 
посредством която компетентните 
органи, участващи в колегиумите на 
надзорните органи, получават достъп 
до тази информация. 

заличава се.

Or. en
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Изменение 503
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Той създава и управлява 
централизирана система, 
посредством която компетентните 
органи, участващи в колегиумите на 
надзорните органи, получават достъп 
до тази информация. 

Органът в пълна степен отчита 
съществуващите споразумения 
между националните компетентни 
органи и надзорните органи на трети 
държави.

Or. en

Обосновка

Не е уместно европейските надзорни органи да ръководят колегиуми на надзорните 
органи и да действат като информационно хранилище. Това са задачи за надзорния 
орган на държавата по произход. ЕС е домакин на много финансови институции, 
които не са базирани в държава-членка на ЕС, затова членът следва да бъде изменен, 
с цел да отчита съществуващите споразумения, за да не се дестабилизират 
глобалните споразумения за колегиуми.

Изменение 504
Corien Wortmann-Kool

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Правнообвързваща посредническа 
роля следва да позволява на новите 
органи да разрешават спорове между 
националните компетентни органи в 
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съответствие с процедурата, 
посочена в член 11.

Or. en

Обосновка

Органът следва да може да разрешава (текущ) спор между два надзорни органа в 
съответствие с процедурата, посочена в член 11.

Изменение 505
Burkhard Balz, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba 
Bidegain

Предложение за регламент
Член 12a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Надзор на финансови институции с 

европейско измерение
1. Националните органи извършват 
пруденциален надзор на финансови 
институции с европейско измерение, 
като действат като представители 
на Органа, следвайки неговите 
инструкции, с цел гарантиране, че в 
Европейския съюз се прилагат едни и 
същи норми за надзор.
2. Органът представя своя проект за 
норми за надзор на Комисията и 
едновременно с това - на Европейския 
парламент и на Съвета. Комисията 
одобрява проекта за норми за 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 
финансови институции с европейско 
измерение. Критериите за определяне 
на тези институции отчитат
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критериите, установени от Съвета 
за финансова стабилност, 
Международния валутен фонд и 
Банката за международни 
разплащания.
4. Органът, в сътрудничество с 
Европейския съвет за системен риск, 
разработва информационен модел за 
важните институции с цел 
гарантиране на добро управление на 
техните системни рискове.
5. С цел гарантиране на споделената 
отговорност на финансовите 
институции с европейско измерение, 
защита на интересите на 
европейските вложители и 
намаляване на цената на системна 
финансова криза за данъкоплатците, 
се създава Фонд за финансова защита 
(наричан по-долу „Фонда“). Фондът 
ще играе роля също така в 
подпомагането на институциите на 
ЕС при посрещане на трудности, 
които е вероятно да застрашат 
финансовата стабилност на единния 
европейски финансов пазар. Фондът 
се финансира чрез вноски от тези 
институции. Вноската на всяка 
финансова институция ще се 
изчислява по критерии, отчитащи 
доброто управление. Тези вноски 
заменят вноските в национални 
фондове от подобно естество.
6. Когато средствата, събрани от 
вноски на банките, не са достатъчни, 
за да се разреши кризата, Фондът 
следва да може да увеличи средствата 
си посредством емисия на дълг. При 
изключителни обстоятелства 
държавите-членки могат да улеснят 
емисията на дълг от Фонда чрез 
гаранции и в замяна на такса, 
адекватно отразяваща поетия риск. 
Тези гаранции се споделят от 
държавите-членки в съответствие с 
критериите, посочени в параграф 7.
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7. Когато, при крайни и 
изключителни обстоятелства и в 
контекста на системна криза, една 
или повече институции фалират и 
наличните средства са 
недостатъчни, засегнатите държави-
членки поемат тази тежест в 
съответствие с принципите, 
установени в настоящия меморандум 
за разбирателство, надлежно 
преразгледан. Споразуменията за 
разпределение на тежестта могат да 
включват един от следните критерии 
или комбинация от тях: депозитите 
на институцията; активите 
(независимо дали са изразени в 
счетоводни стойности, пазарни 
стойности или стойности, 
претеглени спрямо риска) на 
институцията; приходните потоци, 
а също така и дела на институцията 
от потоците на платежната 
система.
8. Членството във Фонда заменя 
членството в съществуващите 
национални схеми за гарантиране на 
депозитите за институциите на ЕС, 
участващи в него. Фондът се 
управлява от съвет, назначаван от 
Европейския надзорен орган (банкова 
дейност) за период от пет години. 
Членовете на този съвет се избират 
сред служителите на националните 
органи. Фондът създава също така 
консултативен съвет, включващ 
финансовите институции, 
участващи във Фонда.

Or. en
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Изменение 506
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 12a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Надзор на финансови институции с 
европейско измерение

1. Националните органи извършват 
пруденциален надзор на финансови 
институции с европейско измерение, 
като действат като представители 
на Органа, следвайки неговите 
инструкции, с цел гарантиране, че в 
Европейския съюз се прилагат едни и 
същи норми за надзор.
2. Органът представя своя проект за 
норми за надзор на Комисията и 
едновременно с това - на Европейския 
парламент и на Съвета. Комисията 
одобрява проекта за норми за 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 
финансови институции с европейско 
измерение. Критериите за определяне 
на тези институции отчитат
критериите, установени от Съвета 
за финансова стабилност, 
Международния валутен фонд и 
Банката за международни 
разплащания.
4. Органът, в сътрудничество с 
Европейския съвет за системен риск, 
разработва информационен модел за 
важните институции с цел 
гарантиране на добро управление на 
техните системни рискове.
5. С цел защита на интересите на 
вложителите и запазване на 
стабилността на финансовите 
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пазари, Органът гарантира, че 
финансовите институции с 
европейско измерение могат да 
изпълняват своите ангажименти в 
държавите-членки, в които 
осъществяват дейност. 
Следователно Органът гарантира 
създаването на национални схеми и 
фондове за гарантиране на 
депозитите, конструирани по начин, 
който дава възможност на 
институциите с европейско 
измерение да изпълняват 
ангажиментите, които имат в 
държавите-членки, в които 
осъществяват дейност. Органът има 
отговорността на контролира, че с 
тези средства държавите-членки и 
националните органи защитават 
единните финансови пазари от 
системни рискове.

Or. en

Обосновка

Мерките за управление на фонда на ЕС не са достатъчно обмислени, което би могло 
да доведе до нежелани последствия. Въпросът дали да бъде създаден фонд на ЕС 
следва да се разглежда в рамките на работата на Комисията по трансгранична 
намеса при кризи.

Изменение 507
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 12a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Надзор на финансови институции с 

европейско измерение
Националните органи извършват 
пруденциален надзор на финансови 
институции с европейско измерение
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Органът, в сътрудничество с 
Европейския съвет за системен риск и 
компетентните органи, разработва 
информационен модел за важните 
институции с цел гарантиране на 
добро управление на техните 
системни рискове.
С цел подпомагане защитата на 
европейските вложители, Органът 
ще улеснява по-добрата координация 
между схемите за гарантиране на 
депозити, действащи в целия 
Европейски съюз.

Or. en

Изменение 508
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner 

Предложение за регламент
Член 12a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 a
Развитие на Органа 

Органът следва да се развива според 
най-добрите практики, признати на 
европейско и международно равнище. 
Един такъв подход би могъл да бъде 
създаването на ново ниво на пряк 
надзор от страна на Органа. С цел 
избягване на изкривявания на 
международно равнище и укрепване на 
европейската система за финансов 
надзор, внимателно следва да се 
прецени и разгледа въвеждането на 
пряк надзор, за да се добави стойност 
към надзора на големи финансови 
институции, много от които са 
глобални по характер и действат в 
ЕС. Това се отнася преди всичко за 
онези големи финансови институции, 
които се занимават с банкиране на 
едро и други дейности, които биха 
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могли да представляват системен 
риск за вътрешния пазар и онези 
системни финансови институции, 
определени на международно 
равнище. Този въпрос ще бъде 
допълнително проучен по време на 
първата оценка на настоящия 
регламент съгласно член 66, която 
следва да се извърши не по-късно от 
три години след влизането му в сила.

Or. en

Изменение 509
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 12a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 a
Органът трябва да се развива според 
най-добрите практики, признати на 
европейско и международно равнище. 
Един такъв подход би могъл да бъде 
създаването на ново ниво на пряк 
надзор от страна на Органа. С цел 
избягване на изкривявания на 
международно равнище и укрепване на 
европейската система за финансов 
надзор, внимателно следва да се 
прецени и разгледа въвеждането на 
пряк надзор, за да се добави стойност 
към надзора на големи трансгранични 
банки и други финансови институции, 
които действат в ЕС. Това се отнася 
преди всичко за всички трансгранични 
банки, които биха могли да 
представляват системен риск за 
вътрешния пазар и други системни 
финансови институции, определени 
на международно равнище. Този 
въпрос ще бъде допълнително проучен 
по време на първата оценка на 
настоящия регламент съгласно член 
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66, която следва да се извърши не по-
късно от три години след влизането 
му в сила.

Or. en

Обосновка

Съществува необходимост от анализ и оценка на новия европейски надзор, по-
специално по отношение на трансграничните финансови институции, които биха 
могли да представляват системен риск за вътрешния пазар. Анализът следва да се 
извърши не по-късно от три години.

Изменение 510
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки позволяват на 
компетентните органи да делегират 
задачи и задължения на други 
компетентни органи чрез двустранно 
споразумение при условията, 
предвидени в настоящия член. 
Държавите-членки могат да 
предвидят специални разпоредби, 
които трябва да се спазват, преди 
техните компетентни органи да 
сключат такива споразумения и да 
ограничат обхвата на делегирането 
до това, което е необходимо за 
ефективен надзор на трансгранични 
финансови институции и групи.

Or. en
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Изменение 511
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Компетентните органи могат, чрез 
споразумения помежду си, да 
делегират задачи и задължения на други 
компетентни органи.

Or. en

Изменение 512
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 513
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 стимулира и улеснява 
делегирането на задачи и задължения 
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компетентните органи, като определя 
задачите и задълженията, които могат 
да бъдат делегирани или изпълнявани 
съвместно, и като насърчава 
прилагането на най-добри практики.

между компетентните 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 514
Peter Skinner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Делегирането на отговорностите 
води до преразпределение на 
правомощията, предвидени в 
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство. Правото на 
делегирания орган се прилага за 
процедурата, изпълнението и 
административния и съдебен 
контрол, свързани с делегираните 
отговорности.

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 515
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Органът публикува сключеното от 
компетентните органи споразумение за 
делегиране, по съответния начин, така 
че да се гарантира, че всички засегнати 
страни са подходящо информирани. 
Тези споразумения споменават 
съответните отговорности на 
участващите компетентни органи.

Or. en

Изменение 516
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 13a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 a
Органът делегира на органите в 
държавите-членки задачите и 
отговорностите за надзор на 
пруденциалния надзор на финансови 
институции с европейско измерение, 
както е посочено в член 12a.

Or. en

Обосновка

С цел отчитане на делегирането от Органа при надзора на финансови институции с 
европейско измерение.
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Изменение 517
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът играе активна роля в 
изграждането на обща европейска 
култура на надзор и съгласувани 
надзорни практики и в осигуряването на 
еднакви процедури и последователни 
подходи в цялата Общност, като 
извършва поне следните дейности:

1. Органът играе активна роля в 
изграждането на обща европейска 
култура на надзор и съгласувани 
надзорни практики и в осигуряването на 
еднакви процедури и последователни 
подходи в целия Европейски съюз, като 
извършва поне следните дейности:

Or. en

Изменение 518
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) насърчава най-добрите практики, 
включително ефективен и 
конструктивен диалог между 
националните органи и съответните 
заинтересовани лица, в т.ч. 
потребители и съюзи, които 
представляват служителите в 
сектора, като елементи на една обща 
култура на надзор.

Or. en

Обосновка

Националните надзорни органи могат да имат голяма полза от участието на 
съответните заинтересовани лица, като служители и потребители, в своята работа. 
Служителите, които работят в секторите, могат да предоставят важна 
информация за действителните бизнес практики на компаниите – структури на 
заплащане, системи за стимулиране, умения, условия на труд – и въздействието на 
тези практики върху рисковия профил на компанията.
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Изменение 519
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) гарантира, че органите вземат 
предвид информацията от 
служителите относно бизнес 
практиките на компаниите по 
отношение на структури на 
заплащане, стимули, умения и условия 
на труд.

Or. en

Обосновка

Националните надзорни органи могат да имат голяма полза от участието на 
съответните заинтересовани лица, като служители и потребители, в тяхната 
работа. Служителите, които работят в секторите, могат да предоставят важна 
информация за действителните бизнес практики на компаниите – структури на 
заплащане, системи за стимулиране, умения, условия на труд – и въздействието на 
тези практики върху рисковия профил на компанията.

Изменение 520
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, консултирайки
съответните европейски и 
международни органи, с цел 
улесняване разработването на общи и 
висококачествени стандарти за надзор, 
включително стандарти за отчетност и 
счетоводство;

Or. en



AM\812976BG.doc 75/79 PE440.017v02-00

BG

Обосновка

ЕНО следва да консултира европейските и международни органи, които разработват 
стандарти, ако е необходимо хармонизиране на международните стандарти, но не 
бива пряко да се ангажира с разработването на нови стандарти, когато тази задача 
вече е възложена на европейски или международен орган.

Изменение 521
Sharon Bowles, Marian Harkin

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 
и висококачествени стандарти за надзор, 
включително стандарти за отчетност, 
отчитайки принципа на 
пропорционалност;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 522
Vicky Ford

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 
и висококачествени стандарти за надзор, 
включително глобални стандарти за 
счетоводство и отчетност;
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Or. en

Изменение 523
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 
и висококачествени стандарти за надзор, 
включително стандарти за отчетност и 
счетоводство;

Or. en

Обосновка

Националните надзорни органи могат да имат голяма полза от участието на 
съответните заинтересовани лица, като служители и потребители, в тяхната 
работа. Служителите, които работят в секторите, могат да предоставят важна 
информация за действителните бизнес практики на компаниите – структури на 
заплащане, системи за стимулиране, умения, условия на труд – и въздействието на 
тези практики върху рисковия профил на компанията.

Изменение 524
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
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Изменение 525
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 компетентните 
органи, за да подобри допълнително 
съгласуваността на резултатите от 
работата по надзора. За тази цел 
Органът разработва методи, 
позволяващи обективна оценка и 
сравнение между разглежданите органи.

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

Or. en

Изменение 526
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) адекватността на 
институционалните споразумения, 
ресурсите и експертните познания на 
състава на компетентния 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;

a) адекватността на организацията на 
ресурсите и управлението на 
компетентния орган, като особено 
внимание се отделя на ефективното 
прилагане на стандартите и 
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство и на потенциала да се 
отговори на пазарното развитие;

Or. en
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Изменение 527
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 Европейския 
съюз и в надзорните практики, 
включително регулаторните и 
надзорни стандарти, насоки и 
препоръки, приети съгласно членове 7 и 
8, както и степента, до която чрез 
надзорните практики се постигат 
заложените в правото на Европейския 
съюз цели;

Or. en

Изменение 528
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 компетентни органи.

3. Въз основа на сравнителния анализ 
Органът може да издаде препоръки или 
да приеме други подходящи мерки към 
съответните компетентни органи.

Or. en

Изменение 529
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Органът може да издаде насоки и 
препоръки към съответните 
национални надзорни органи.

Or. en

Обосновка

ЕНО следва да се стреми не само да прави конкретни препоръки, но и да издава по-
общи насоки за насърчаване на хармонизирани практики. Въпреки това те трябва да 
са доброволни, предвид правните пречки пред принудителното доразвиване на 
хармонизацията извън предвиденото в член 7.

Изменение 530
Corien Wortmann-Kool

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Органът публикува резултатите 
от сравнителните анализи и най-
добрите практики, идентифицирани 
от тези сравнителни анализи.

Or. en

Обосновка

С цел насърчаване на прозрачността резултатите от сравнителните анализи и най-
добрите практики, идентифицирани от тези сравнителни анализи, следва да се 
публикуват.


