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Работен документ – Структура на финансовия надзор

 1. Контекст

От създаването на Плана за действие в областта на финансовите услуги, Парламентът 
играе основна роля в изграждането на единен пазар на финансовите услуги, като 
активно подпомага хармонизацията, прозрачността и справедливата конкуренция, 
осигурявайки в същото време защита за инвеститорите и потребителите.

Много преди настъпването на финансовата криза, Парламентът неведнъж е отправял
призиви за засилване на реалната равнопоставеност на всички заинтересовани лица на 
равнище ЕС, като в същото време е обръщал внимание на важните пропуски в 
осъществявания от ЕС надзор на все по-интегрираните финансови пазари (във връзка с 
това вж. докладите на García-Margallo y Marfil относно Съобщение на Комисията 
„Прилагане на рамката за финансовите пазари: план за действие“ (2000)1, на Van den 
Burg относно правилата за пруденциалния надзор в Европейския съюз (2002)2, на Van 
den Burg относно политиката в областта на финансовите услуги (2005–2010 г.) – Бяла 
книга (2007)3, и на Van den Burg и Daianu, съдържащ препоръки към Комисията 
относно последващи мерки при процеса „Ламфалуси“: бъдещата структура на надзора 
(2008)4). Освен това, в законодателството вече са очертани основните принципи или е 
посочена общата тенденция по отношение на бъдещата структура за финансов надзор в 
ЕС (вж. докладите на Skinner относно измененото предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета относно предприемането и упражняването на 
застрахователна и презастрахователна дейност (преработено) (2009)5 и Gauzès относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите 
за кредитен рейтинг6).

Във всички свои резолюции, Парламентът призовава Комисията да анализира как може 
да се постигне напредък по посока на по-интегрирана структура за надзор 
едновременно с усилията за постигане на интегриран единен пазар на финансовите 
услуги. Парламентът подчертаваше и необходимостта от ефективен контрол върху 
системния и пруденциалния риск на най-важните пазарни играчи. Пруденциалният 
надзор на макроравнище и управлението на кризи следва да бъдат част от мандата за 
гарантиране на финансова стабилност.

Комисията свика група от експерти на високо равнище, които да изготвят предложения 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2000-
0180&format=XML&language=EN
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2002-
0568&format=XML&language=EN
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0338+0+DOC+XML+V0//EN
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-

0476&language=EN&ring=A6-2008-0359#top
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0251+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0279+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#top
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за засилване на мерките за европейски финансов надзор. Групата „дьо Ларозиер“
представи доклада си през февруари 2009 г. и на 23 септември 2009 г. Комисията внесе 
конкретни законодателни предложения за:
– създаване на Европейска система за финансов надзор (ЕСФН), която се състои от 

мрежа от национални органи за финансов надзор, работещи заедно с новите  
Европейски надзорни органи (ЕНО), създадени при преобразуването на 
съществуващите Европейски комитети на надзорните органи1 в Европейски банков 
орган (ЕБО), Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно 
осигуряване (ЕОЗППО) и Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), и

– създаване на Европейски съвет за системен риск (ЕССР), за да оценява и да следи за 
потенциални заплахи за финансовата стабилност, породени от макроикономическата 
конюнктура и от промените във финансовата система като цяло. За тази цел, ЕССР 
ще осигурява ранно предупреждение за евентуални системни рискове и когато е 
необходимо, ще издава препоръки за предприемане на действия по отношение на 
тези рискове.2

Съдът на Европейските общности3 постанови, че член 95 от Договора за ЕО, който се 
отнася до приемането на мерки за сближаването на законодателството относно 
създаването и функционирането на вътрешния пазар, представлява подходящо правно 
основание за създаването на „орган на Общността, отговорен за подпомагането на 
прилагането на процес на хармонизация“, когато възложените на такъв орган задачи са 
тясно свързани със съдържанието на актовете, с които се сближават националните 
законодателства.

Тези законодателни предложения бяха последвани от внасянето на 26 октомври 2009 г. 
на първото предложение за сборна директива за изменение на 11 директиви за по-ясно 
определяне на задачите на предложената структура за финансов надзор. През 
следващите няколко месеца ще бъде внесено второ предложение за сборна директива, 
за да бъде завършена дейността.

Следващите части от настоящия работен документ представят общ преглед на
съдържанието и въпросите, повдигнати в предложенията на Комисията,
разграничавайки органи за надзор на макроравнище и органи за надзор на 
микроравнище.

2. Надзор на макроравнище

2.1. Предложения на Комисията за създаване на ЕССР и възлагане на 
задачи на ЕЦБ

Основните характеристики на предложенията могат да бъдат очертани, както следва:

                                               
1 Понастоящем Комитетът на европейските банкови надзорници (КЕБН), Комитетът за европейско застраховане и професионален 

пенсионен надзор (КЕЗППН) и Европейският комитет на регулаторите на ценни книжа (ЕКРЦК).
2 Следва да се отбележи, че настоящият работен документ е съсредоточен върху предложенията за създаване на ЕСФН 

чрез трансформиране на съществуващите европейски комитети за надзор в ЕНО. Предложението за създаване на ЕССР 
ще бъде разгледано в отделен меморандум.

3 Дело C-217/04, Обединеното кралство срещу Европейския парламент и Съвета, решение от 2 май 2006 г.
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Целта на ЕССР ще бъде да:
1. предотвратява или намалява системните рискове във финансовата система, за да се 

избегнат случаите на мащабни финансови сътресения;
2. подпомага безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар; и
3. осигурява устойчивия принос на финансовия сектор за икономическия растеж.

За тази цел ЕССР ще отговаря за извършването на пруденциален надзор на 
макроравнище върху финансовата система в цялата Общност (определена като всички 
финансови институции, пазари и пазарни инфраструктури).

ЕССР ще има следните задачи:
1. да определя и/или при необходимост да събира и анализира цялата съответна

информация;
2. да идентифицира и категоризира такива рискове;
3. да издава предупреждения, когато рисковете се считат за значителни;
4. да издава препоръки за оздравителни мерки, когато това е целесъобразно;
5. да следи за предприемането на последващи действия вследствие на 

предупрежденията и препоръките;
6. да осъществява тясно сътрудничество с ЕСФН и при необходимост да предоставя 

на ЕНО нужната за осъществяването на техните задължения информация относно 
системните рискове;

7. да координира дейността си с международните институции, и по-специално с 
Международния валутен фонд и със Съвета за финансова стабилност, а също и със 
съответните органи от трети страни по въпроси, свързани с пруденциалния надзор 
на макроравнище;

8. да осъществява други подобни задачи, предвидени в законодателството на 
Общността.

ЕССР ще има следните правомощия:
1. да изисква индивидуална, обобщена или обща информация от ЕНО във връзка с 

финансови институции; ако ЕНО не разполагат с изискваните данни или не ги 
предоставят своевременно, ЕССР може да изисква данните от националните 
надзорни органи, от националните централни банки или от други органи на 
държавите-членки;

2. да издава предупреждения и препоръки от общ или специфичен характер, насочени 
към Общността като цяло (Комисията), към една или група от държави-членки,
един или повече ЕНО, или национален(и) надзорен(и) орган(и).

ЕССР ще има следния състав:
1. Генерален съвет (61 членове, 33 членове, имащи право на глас, от които 29 

представители на централни банки): 2 от ЕЦБ, 27 представители на национални 
централни банки, 1 член на Европейската комисия, 3-ма председатели на ЕНО, 27 
национални служители на компетентните национални надзорни органи в 
зависимост от обсъжданите теми (без право на глас), 1 представител на Съвета –
председател на Икономическия и финансов комитет (без право на глас); поне 
четири заседания в годината;
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2. Управителен комитет (12 членове, от които 7 представители на централни банки): 
председател и заместник-председател, 5 други членове на Генералния съвет, които 
са членове и на Генералния съвет на ЕЦБ, 1 член на Европейската комисия, 3-ма
председатели на ЕНО, 1 представител на Съвета (председател на Икономическия и 
финансов комитет); заседание поне веднъж на всяко тримесечие;

3. Секретариат: подпомаган от ЕЦБ, ръководителят се определя от ЕЦБ;
4. Консултативен технически комитет (61 членове + ръководител на Секретариата.): 

27 представители на национални централни банки, 1 представител на ЕЦБ, 27 
представители на национални надзорни органи, 3-ма представители на ЕНО, 2-ма
представители на Комисията, 1 представител на Съвета (Икономически и финансов 
комитет); председателят се назначава от Генералния съвет за неопределен срок;

5. Председател и заместник-председател на ЕССР: представители на централни банки, 
които се избират за мандат от 5 години от и измежду членовете на Генералния 
съвет, които са членове и на Генералния съвет на ЕЦБ. Председателят 
председателства заседанията на Генералния съвет и на Управителния комитет;

6. Председател на Консултативния технически комитет: назначава се от Генералния 
съвет по предложение на председателя на ЕССР за неопределен срок.

Членовете на ЕССР изпълняват задълженията си безпристрастно, като не трябва нито 
да търсят, нито да приемат инструкции от държавите-членки. Държавите-членки не 
трябва да се опитват да оказват влияние върху членовете на ЕССР при изпълнение на 
техните задачи, свързани с ЕССР. Протоколите от всички заседания на ЕССР са 
поверителни.

Комисията не можа да направи оценка на финансовите разходи, нито на броя на 
персонала от ЕЦБ, който ще работи във връзка с ЕССР.

2.2. Повдигнати от предложенията въпроси
В предложенията се повдигат редица въпроси, включително:
– определение за финансова стабилност, адекватност на обхвата на мандата и 

правомощията за постигане на финансова стабилност;
– адекватно вземане предвид на това, дали съответна държава-членка принадлежи към 

еврозоната, или не;
– липса на правосубектност и отговорност на ЕССР;
– институционален баланс между институциите на Общността;
– участие на централните банки и относителна тежест на участниците като цяло;
– баланс между надзора на ЕССР на дейностите на банковия сектор и надзора на 

макроравнище на застрахователния сектор и сектора на ценните книжа;
– възможен конфликт на интереси между основната цел на ЕЦБ, да поддържа ценова 

стабилност, и целите на ЕССР;
– отговорност срещу независимост на ЕЦБ;
– незадължителен характер на предупрежденията и препоръките;
– липса на правомощия за санкциониране;
– степен на публично разкриване на предупрежденията и препоръките;
– процедури по гласуване във връзка с публичното разкриване на предупрежденията и 

препоръките;
– международно измерение (координация и представителство);
– участие на ЕССР в решения във връзка с извънредни ситуации;
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– сътрудничество между ЕНО и ЕССР, по-специално по отношение на 
информационните потоци и обработването на данни;

– финансиране на дейностите на ЕССР, степен на участие на държавите-членки от 
еврозоната или извън нея и държавите от ЕИП;

– достъп до документи и поверителност на процедурите;
– постоянно представителство на Съвета; 
– липса на представителство на Парламента;
– клауза за бъдещо развитие и преразглеждане;
– процедура за назначаване на председател/заместник-председател.

3. Надзор на микроравнище

3.1. Предложения на Комисията за създаване на ЕБО, ЕОЦКП и ЕОЗППО
Според Комисията, основните разлики между трите предложени ЕНО са свързани с 
техните цели, обхват на действие, както и определенията на термините, които 
Комисията е привела в съответствие със специфичните характеристики на съответния 
сектор и със съществуващото законодателство на Общността.

Освен това, Комисията предлага ЕОЦКП да отговаря за регистрирането на агенциите за 
кредитен рейтинг, както и за прекратяването/оттеглянето на тези регистрации. 
Отговорностите и правомощията на ЕОЦКП по отношение на агенциите за кредитен 
рейтинг ще бъдат определени в изменение на Регламента относно агенциите за 
кредитен рейтинг.

Основните характеристики на предложенията могат да бъдат обобщени, както следва:
Тези ЕНО ще представляват правосубектни органи на Общността със седалища в 
Лондон (ЕБО), Франкфурт (ЕОЗППО) и Париж (ЕОЦКП).

Целта на ЕНО ще бъде да допринасят за:
1. подобряването на функционирането на вътрешния пазар, в т.ч. по-специално 

високо, ефективно и последователно ниво на регулиране и надзор;
2. защитата на: вложителите и инвеститорите (ЕБО), притежателите на полици и 

други бенефициенти (ЕОЗППО) и инвеститорите (ЕОЦКП);
3. осигуряването на цялостност, ефикасност и нормално функциониране на 

финансовите пазари;
4. поддържането на стабилността на финансовата система;
5. засилването на международната координация на надзора.

ЕНО ще имат следните задачи:
1. да допринасят за установяването на висококачествени общи регулаторни и 

надзорни стандарти и практики, по-специално чрез представянето на становища 
(изисквани или не) пред институциите на Общността, както и чрез разработване на 
насоки, препоръки и проекти на технически стандарти;

2. да допринасят за последователното прилагане на законодателството на Общността, 
по-специално чрез принос към общата култура на надзор, като осигуряват
последователно, ефективно и работещо прилагане на законодателството, чрез 
предотвратяване на регулаторния арбитраж, чрез действия за посредничество и 
уреждане на разногласия между компетентните органи, чрез насърчаване на 
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съгласуваното функциониране на колегиумите на надзорните органи и вземане на 
мерки в извънредни ситуации;

3. да улесняват делегирането на задачи и задължения между компетентните органи;
4. да си сътрудничат тясно с ЕССР, по-специално като предоставят на ЕССР 

необходимата информация за изпълнение на неговите задачи и като осигуряват
подходящи последващи действия в отговор на предупрежденията и препоръките на 
ЕССР; 

5. да извършват сравнителен анализ на компетентните органи, да засилят
съгласуваността в резултатите от надзора;

6. да наблюдават и оценяват пазарното развитие в областта на своята компетентност;
7. да изпълняват всякакви други конкретни задачи, предвидени в регламентите или в 

законодателството на Общността.

ЕНО ще имат правомощия да:
1. разработват проекти на технически стандарти и да ги предават на Комисията за 

одобрение, частично или с изменения (Комисията е предложила процедура по 
комитология, която не включва участието на Парламента, противно на обичайната 
практика);

2. издават насоки и препоръки, насочени към компетентните органи или финансови 
институции;

3. издават препоръки, предназначени за компетентните органи, относно 
необходимите действия за спазване на правото на Общността;

4. вземат самостоятелни решения, насочени към компетентните органи:
a. които изискват от тях да предприемат необходимите действия във връзка с 

рискове, които могат 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 изпълняват изискванията, предвидени в това 
законодателство, при условие че Комисията е приела решение, насочено 
към един от ЕНО, с което определя наличието на извънредна ситуация;

б. които изискват компетентните органи да предприемат конкретно действие 
или да се въздържат от действия с цел уреждане на разногласия във връзка 
с процедурата или същността на действие или бездействие на друг 
компетентен орган;

5. вземат самостоятелни решения, насочени към финансовите институции, в случай 
че националните компетентни органи не са спазили:

a. решение на Комисията за придържане към правото на Общността;
б. решение на един от ЕНО в извънредна ситуация, в случай че Комисията е 

приела решение за наличието на извънредна ситуация;
в. решение на един от ЕНО за уреждане на разногласия.

6. издават становища за Парламента, Съвета или Комисията.

Гаранции
ЕНО гарантира, че решенията, приети във връзка с извънредни ситуации или с 
уреждането на разногласия, не засягат по никакъв начин фискалните задължения на 
държавите-членки. Ако държава-членка счита, че фискалните ѝ задължения са 
засегнати, и в случай че решението е подкрепено, тя може да поиска от Съвета да 
гласува и да реши с квалифицирано мнозинство дали решението да остане в сила, или 
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да бъде отменено.

Състав
ЕНО ще се състои от:
1. Съвет на надзорните органи (32 членове): председател, 27 представители на 

националните надзорни органи, 1 представител на Комисията, 1 представител на 
ЕССР, 1 представител от всеки ЕНО; решенията се взимат с квалифицирано 
мнозинство или с обикновено мнозинство,

2. Управителен съвет (6 членове): председател, 1 представител на Комисията, 4 
представители на Съвета на надзорните органи, 

3. Председател, независим специалист, назначен за мандат от 5 години от Съвета на 
надзорните органи, след одобрение от Парламента;

4. Изпълнителен директор, независим специалист, назначен за мандат от 5 години от 
Съвета на надзорните органи;

5. Апелативен съвет (6 членове): съвместна структура на трите ЕНО;
6. Група на заинтересованите лица (30 членове).

ЕНО ще бъдат част от Европейската система за финансов надзор и ще си сътрудничат с 
ЕССР.

При изпълнението на задачите си, председателят, изпълнителният директор, членовете 
на Съвета на надзорните органи и на Управителния съвет с право на глас трябва да 
действат независимо и обективно в интерес на Общността и не трябва нито да търсят, 
нито да приемат указания от институции или органи на Общността, от правителство на 
държава-членка или от друг публичен или частен субект.

Приходи
Приходите на ЕНО ще се състоят по-конкретно от:
1. задължителни вноски от националните публични органи, отговарящи за надзора на 

финансовите институции;
2. субсидия от Общността, включена в общия бюджет на Европейския съюз (раздел 

Комисия);
3. всякакви такси, платени на Органа в случаите, посочени в съответните 

инструменти на правото на Общността.

Персонал на година
2011 г. 2012 г. 2012 г. 2014 г.

ЕБО 40 62 80 90
ЕОЗППО 40 62 73 90
ЕОЦКП 43 60 76 89

Съотношението на оперативния и ръководния персонал към помощния персонал ще 
бъде 5:1 през 2014 г.

3.2. Повдигнати от предложенията въпроси
Предложенията повдигат редица въпроси, сред които:
– брой на органите и разпределяне на задачите и отговорностите,
– отговорност на всеки орган,
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– средно до дългосрочно финансиране,
– международно измерение (координация и представителство),
– процедури за вземане на решения в извънредни ситуации; процес на вземане на 

решения като цяло (обикновено мнозинство срещу квалифицирано мнозинство),
– правомощия за събиране на информация,
– правомощия по отношение на бъдещото секторно законодателство,
– използване на процедура по комитология във връзка с решенията на Комисията; 

роля на Парламента,
– сътрудничество и координация между трите органа,
– сътрудничество между органите и ЕССР,
– сътрудничество между органите и националните органи за надзор,
– процедури и последващи действия вследствие на сравнителни анализи,
– определяне на трансграничен риск,
– гаранции,
– правомощия за вземане на решение по отношение на финансови институции; липса 

на правомощия за санкциониране,
– роля по отношение на колегиумите на надзорните органи; значение за големи 

финансови институции, които извършват трансгранични операции,
– роля, участие и състав на групата на заинтересованите лица,
– клауза за бъдещо развитие и преразглеждане.

4. „Омнибус“ I и II
4.1. „Омнибус“ 1

Заедно с регламентите за създаване на ЕБО, ЕОЗППО, ЕОЦКП и ЕССР и за 
ефективната работа на предложената рамка за финансов надзор, Комисията внесе 
предложение за сборна директива („Омнибус“ I) за изменение на съществуващото 
законодателство.

Тези изменения имат за цел да:
– определят подходящ обхват на техническите стандарти като допълнителен 

инструмент за сближаване на надзорните практики,
– обединят задачите на органите, свързани с посредничество и уреждане на 

разногласия,
– рационализират и интегрират различните законодателни текстове в новата структура 

за надзор.

Законодателните текстове, изменени с „Омнибус“ I, се отнасят основно за ценни книжа 
и банково дело (Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (Директиви за капиталовите 
изисквания), Директива 2002/87/ЕО (Директива за финансовите конгломерати), 
Директива 2003/41/ЕО (Директива относно институциите за професионално пенсионно 
осигуряване), Директива 2003/6/ЕО (Директива относно пазарната злоупотреба), 
Директива 2004/39/ЕО (Директива относно пазарите на финансови инструменти), 
Директива 2003/71/ЕО (Директива за проспектите), Директива 1998/26/ЕО (Директива 
относно окончателност на сетълмента), Директива 2004/109/ЕО (Директива за 
прозрачността), Директива 2005/60/ЕО (Директива срещу изпирането на пари) и
Директива 2009/65/ЕО (Директива за предприятията за колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа - ПКИПЦК)).
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4.2. „Омнибус“ II
Където е необходимо, Комисията ще предложи допълнителни изменения в 
съществуващото законодателство в допълнителна сборна директива („Омнибус“ II). 
„Омнибус“ II, която се очаква да бъде приета в началото на следващата година, ще бъде 
насочена основно към законодателството в областта на застраховането, както 
Директива „Платежоспособност ІІ“ и Директивата за застрахователно посредничество. 

4.3. Повдигнати от предложенията въпроси
– характер и обхват на предложеното привеждане в съответствие,
– връзка с разпоредбите на Директивата за проспектите, Директивата относно 

пазарната злоупотреба, Директивата относно пазарите на финансови инструменти и 
Директивата за капиталовите изисквания,

– неконсолидиране на използваните за предложените изменения текстове.


