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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за 
преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в 
рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за 
преобразуване на банки, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0520),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0223/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становищата на комисията по правни въпроси и на комисията по конституционни 
въпроси (A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Различаващите се правила за 
преобразуване и съответни 
административни практики в отделните 
държави членки, както и липсата на 
единен процес за взимане на решение на 
равнище ЕС за преобразуването на 

(2) Различаващите се правила за 
преобразуване и съответни 
административни практики в отделните 
държави членки, както и липсата на 
единен процес за взимане на решение на 
равнище ЕС за преобразуването на 
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банки с трансгранична дейност 
допринасят за тази липса на доверие и 
пазарна нестабилност, тъй като не 
подсигуряват яснота и предвидимост на 
възможните последици от изпадане на 
дадена банка в неплатежоспособност. 
Взетите на национално равнище 
решения за преобразуване могат да 
доведат единствено до изкривяване на 
конкуренцията и в крайна сметка до 
подриване устоите на вътрешния пазар.

банки с трансгранична дейност 
допринасят за тази липса на доверие и 
пазарна нестабилност, тъй като не 
подсигуряват яснота и предвидимост на 
възможните последици от изпадане на 
дадена банка в неплатежоспособност. 
Взетите единствено на национално 
равнище и съгласно нехармонизирани 
правни рамки решения за 
преобразуване могат да доведат 
единствено до изкривяване на 
конкуренцията и в крайна сметка до 
подриване устоите на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Връзката между държавния дълг 
и банковия сектор, която имаше 
разрушителни последици за 
икономиката в целия Съюз по време 
на кризата, следва да бъде 
премахната, за да се намали 
настоящата разпокъсаност на 
финансовите пазари. Въпреки че 
банковият съюз ще бъде завършен 
едва след като бъде създадена обща 
европейска схема за гарантиране на 
депозитите, създаването на единен 
механизъм за преобразуване вече 
представлява важна стъпка в тази 
посока.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Докато нормативната уредба на 
преобразуването и практиките и 
подходите за поделяне на финансовите 
задължения бъдат национални, както и 
докато необходимите за процеса на 
преобразуване финансови ресурси се 
набират и изразходват на национално 
равнище, вътрешният пазар ще остане 
разпокъсан. Нещо повече: националните 
надзорни органи са силно 
заинтересовани от ограничаване на 
потенциалното въздействие на 
евентуална банкова криза върху 
националната икономика чрез 
предприемането на едностранни 
действия за запазване на банковите 
операции като ограничаването на 
вътрешногруповите трансфери и 
заемане на средства или налагането на 
поднадзорните клонове на потенциално 
неплатежоспособна институция майка 
на по-стриктни капиталови изисквания 
и изисквания по отношение на 
ликвидността. Това ограничава 
трансграничната банкова дейност и така 
възпрепятства упражняването на 
основни свободи и изкривява 
конкуренцията на вътрешния пазар.

(5) Докато нормативната уредба на 
преобразуването и практиките и 
подходите за поделяне на финансовите 
задължения бъдат национални, както и 
докато необходимите за процеса на 
преобразуване финансови ресурси се 
набират и изразходват на национално 
равнище, вътрешният пазар ще остане 
разпокъсан. Нещо повече: националните 
надзорни органи са силно 
заинтересовани от ограничаване на 
потенциалното въздействие на 
евентуална банкова криза върху 
националната икономика чрез 
предприемането на едностранни 
действия за запазване на банковите 
операции като ограничаването на 
вътрешногруповите трансфери и 
заемане на средства или налагането на 
поднадзорните клонове на потенциално 
неплатежоспособна институция майка 
на по-стриктни капиталови изисквания 
и изисквания по отношение на 
ликвидността. Националните и спорни 
въпроси във връзка с държавата по 
произход и приемащата държава 
съществено намаляват 
ефикасността в презграничните 
процеси на преобразуване. Това 
ограничава трансграничната банкова 
дейност и така възпрепятства 
упражняването на основни свободи и 
изкривява конкуренцията на вътрешния 
пазар.

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Директива […] на Европейския 
парламент и на Съвета до известна 
степен хармонизира националните 
правила за преобразуване и предвиди 
сътрудничество между отговорните за 
преобразуването органи при 
подхождането към изпаднали в 
неплатежоспособност банки с 
трансгранична дейност. Заложената в 
Директива […] хармонизация обаче не е 
пълна, като процесът на взимане на 
решение не е централизиран. В нея 
основно се предвиждат общи 
инструменти за преобразуване и общи 
правомощия за съответните национални 
органи, като обаче на последните е 
оставена възможността за преценка 
при прилагането на инструментите и 
използването на националните 
механизми за финансиране на 
процедурите по преобразуване. В 
Директива […] не е избегната 
вероятността държавите членки да 
предприемат самостоятелни и 
потенциално несъгласувани решения 
във връзка с преобразуването на групи с 
трансгранична дейност, което може да 
се отрази на общите разходи за процеса. 
Освен това, фактът, че в нея се 
предвиждат национални механизми за 
финансиране не води в достатъчна 
степен до намаляване зависимостта на 
банките от подкрепа от националните 
бюджети, като също така не отнема 
възможността държавите членки да 
прилагат различни подходи при 
прибягването до механизмите за 
финансиране.

(6) Директива […] на Европейския 
парламент и на Съвета1 представлява 
решителна стъпка напред в процеса 
на хармонизация на националните 
правила за преобразуване и предвиди 
сътрудничество между отговорните за 
преобразуването органи при 
подхождането към изпаднали в 
неплатежоспособност банки с 
трансгранична дейност. Заложената в 
Директива […] хармонизация обаче не е 
абсолютна, като процесът на взимане 
на решение не е централизиран. В нея 
основно се предвиждат общи 
инструменти за преобразуване и общи 
правомощия за съответните национални 
органи, като обаче на последните е 
оставена известна възможност за 
преценка при прилагането на 
инструментите и използването на 
националните механизми за 
финансиране на процедурите по 
преобразуване. Въпреки 
посредническите функции, 
предоставени на Европейския 
надзорен орган (Европейския банков 
орган), в Директива […] не е избегната 
напълно вероятността държавите 
членки да предприемат самостоятелни и 
потенциално несъгласувани решения 
във връзка с преобразуването на групи с 
трансгранична дейност, което може да 
се отрази на общите разходи за процеса. 
Освен това, фактът, че в нея се 
предвиждат национални механизми за 
финансиране не води в достатъчна 
степен до намаляване зависимостта на 
банките от подкрепа от националните 
бюджети, като също така не отнема 
напълно възможността държавите 
членки да прилагат различни подходи 
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при прибягването до механизмите за 
финансиране. Поради това следва 
постепенно да се осъществява целта 
за режим на Съюза на 
несъстоятелност.
____________________
1 Директива на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване 
на рамка за възстановяване и 
оздравяване на кредитни институции 
и инвестиционни посредници и за 
изменение на директиви 77/91/ЕИО и 
82/891/ЕО на Съвета, 
директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 
2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО и 
2011/35/ЕО, и на Регламент (EС) 
№ 1093/2010. ОВ C, стр. .

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Единният фонд за преобразуване на 
банки (оттук нататък наричан 
„Фондът“) е основен елемент, без който 
Единният механизъм за преобразуване 
не би могъл да функционира както 
трябва. Различните системи на 
национално финансиране биха 
опорочили прилагането в рамките на 
вътрешния пазар на единните правила 
за преобразуване. Фондът следва да 
спомогне за осигуряването на
еднообразни административни практики 
при финансирането на процеса на 
преобразуване, така че да бъдат 
избегнати породените от различаващите 
се национални практики пречки за 
упражняването на основните свободи 
или изкривяване на конкуренцията на 

(11) Единният фонд за преобразуване на 
банки (оттук нататък наричан 
„Фондът“) е основен елемент, без който 
Единният механизъм за преобразуване 
не би могъл да функционира както 
трябва. Различните системи на 
национално финансиране биха 
опорочили прилагането в рамките на 
единния пазар на единните правила за 
преобразуване. Ако финансирането на 
преобразуването остане на 
национално равнище, връзката между 
държавния дълг и банковия сектор 
няма да бъде преустановена и 
инвеститорите ще продължат да 
определят условия за заемане на 
средства по-скоро според основното 
място на стопанска дейност на 
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вътрешния пазар. Фондът следва да се 
финансира пряко от банките и ресурсите 
му да бъдат обединени на равнище ЕС, 
така че да се осигури обективното им 
разпределяне за целите на 
преобразуването сред държавите 
членки, което от своя страна ще увеличи 
финансовата стабилност и ще ограничи 
зависимостта между предполагаемото 
финансово състояние на дадена държава 
членка и разходите за финансиране на 
банките и предприятията в нея.

банките, отколкото според тяхната 
кредитоспособност. Настоящата 
сериозна разпокъсаност на 
финансовия пазар също ще се запази.
Фондът следва да спомогне за 
осигуряването на еднообразни 
административни практики при 
финансирането на процеса на 
преобразуване, така че да бъдат 
избегнати породените от различаващите 
се национални практики пречки за 
упражняването на основните свободи 
или изкривяване на конкуренцията на 
вътрешния пазар. Фондът следва да се 
финансира пряко от банките и ресурсите 
му да бъдат обединени на равнище ЕС, 
така че да се осигури обективното им 
разпределяне за целите на 
преобразуването сред държавите 
членки, което от своя страна ще увеличи 
финансовата стабилност и ще ограничи 
зависимостта между предполагаемото 
финансово състояние на дадена държава 
членка и разходите за финансиране на 
банките и предприятията в нея. С цел 
по-нататъшно преустановяване на 
тази връзка следва да се забрани това, 
решенията на Единния механизъм за 
преобразуване да имат пряко 
въздействие върху фискалните 
отговорности на държавите членки.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) ЕЦБ в качеството си на надзорния 
орган в рамките на ЕНМ най-добре 
може да прецени дали дадена кредитна 
институция изпада или е заплашена от 
неплатежоспособност, както и дали 

(16) ЕЦБ в качеството си на надзорния 
орган в рамките на ЕНМ най-добре 
може да прецени дали дадена кредитна 
институция изпада или е заплашена от 
неплатежоспособност, както и дали 
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може разумно да се предполага, че 
евентуално предприето алтернативно 
действие от страна на частния сектор 
или надзорните органи би 
предотвратило в разумен срок 
изпадането й в неплатежоспособност. 
При уведомление от ЕЦБ Съветът по 
преобразуване следва да представи 
препоръка на Комисията Предвид 
необходимостта от балансиране на 
различните интереси Комисията следва 
да реши дали да открие процедура за 
преобразуването на дадена институция, 
както и да постанови ясна и подробна 
рамка за преобразуване, определяща 
мерките за преобразуване, които трябва 
да предприеме Съветът по 
преобразуване. В така поставените 
граници Съветът по преобразуване 
следва да реши каква процедура по 
преобразуване да приложи и да 
инструктира отговорните за 
преобразуването национални органи 
относно инструментите за 
преобразуване и правомощията, които 
трябва да бъдат приложени на 
национално равнище.

може разумно да се предполага, че 
евентуално предприето алтернативно 
действие от страна на частния сектор 
или надзорните органи би 
предотвратило в разумен срок 
изпадането й в неплатежоспособност. 
При уведомление от ЕЦБ Съветът по 
преобразуване следва да представи 
препоръка на Комисията Предвид 
необходимостта от балансиране на 
различните интереси Комисията следва 
да реши дали да открие процедура за 
преобразуването на дадена институция, 
както и да постанови ясна и подробна 
рамка за преобразуване, както 
предлага Съветът по преобразуване в 
своята препоръка, определяща мерките 
за преобразуване, които трябва да 
предприеме Съветът по преобразуване. 
В така поставените граници Съветът по 
преобразуване следва да реши каква 
процедура по преобразуване да приложи 
и да инструктира отговорните за 
преобразуването национални органи 
относно инструментите за 
преобразуване и правомощията, които 
трябва да бъдат приложени на 
национално равнище.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За осигуряването на бърз и 
ефективен процес на взимане на 
решение при преобразуването Съветът 
по преобразуване следва да бъде 
отделна агенция на ЕС със специфична, 
различаваща се от модела на останалите 
агенции на ЕС, структура, 
съответстваща на специфичните му 

(19) За осигуряването на бърз и 
ефективен процес на взимане на 
решение при преобразуването Съветът 
по преобразуване следва да бъде 
отделна агенция на ЕС със специфична, 
различаваща се от модела на останалите 
агенции на ЕС, структура, 
съответстваща на специфичните му 
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задачи. Съставът му следва да осигури 
пълноправно представяне на всички 
заинтересовани от процедурите по 
преобразуване страни. Съветът следва 
да функционира посредством 
изпълнителни и пленарни заседания. 
Съставът му при изпълнителните
заседания следва да включва 
изпълнителен директор, заместник 
изпълнителен директор и представители 
на Комисията и ЕЦБ. С оглед задачата 
на Съвета по преобразуване, 
изпълнителният директор и неговият 
заместник следва да бъдат назначавани 
от Съвета по предложение на 
Комисията и след изслушване на 
Европейския парламент. При 
обсъждането, по време на 
изпълнително заседание, на 
преобразуването на банка или група, 
установена само в една участваща 
държава членка, в него, както и при 
процеса на взимане на решение, следва 
да участва и представител на 
отговорния за преобразуването орган 
в съответната държава членка, 
посочен от нея. При обсъждането, по 
време на изпълнително заседание, на 
група с трансгранична дейност, в него, 
както и при процеса на взимане на 
решение, следва да участват и 
представители на отговорните за 
преобразуването органи в държавата 
членка по произход и във всички 
приемащи държави членки, съответно 
посочени от всяка от тях. Някои 
отговорни за преобразуването органи в 
държавата членка по произход и в 
приемащите държави членки следва 
обаче да имат еднакво влияние върху 
решението, поради което те ще 
разполагат общо само с един глас. 
Поканени на заседанията на Съвета 
по преобразуване могат да бъдат 
наблюдатели — представител на 
ЕНМ и Еврогрупата.

задачи. Съставът му следва да осигури 
пълноправно представяне на всички 
заинтересовани от процедурите по 
преобразуване страни. Съветът следва 
да функционира посредством 
изпълнителни и пленарни заседания. 
Съставът му при изпълнителните 
заседания следва да включва 
изпълнителен директор, заместник 
изпълнителен директор и представители 
на Комисията и ЕЦБ. С оглед задачата 
на Съвета по преобразуване, 
изпълнителният директор и неговият 
заместник следва да бъдат назначавани 
въз основа на своите качества, 
умения, познания в банковата и 
финансовата област, въз основа на 
опита, свързан с финансовия надзор и 
регулиране. Изпълнителният 
директор и заместник-директорът се 
избират въз основа на открита 
процедура за подбор, за която 
Европейският парламент и Съветът 
биват надлежно и текущо 
информирани. Процедурата за подбор 
следва да спазва принципа за баланс 
между половете. Комисията следва 
да предостави на компетентната 
комисия на Европейския парламент 
списък на подбраните кандидати за 
постовете изпълнителен директор и
заместник изпълнителен директор. 
Комисията следва да представи 
предложение за назначаване на 
изпълнителен директор и заместник 
изпълнителен директор пред 
Европейския парламент за одобрение. 
След одобрението на това 
предложение Съветът следва да 
приеме решение за изпълнение за
назначаване на изпълнителен 
директор и заместник изпълнителен 
директор. При обсъждането, по време 
на изпълнително заседание, на група с 
трансгранична дейност, в него, както и 
при процеса на взимане на решение, 
следва да участват и представители на 
отговорните за преобразуването органи 
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в държавата членка по произход и във 
всички приемащи държави членки, 
съответно посочени от всяка от тях. 
Някои отговорни за преобразуването 
органи в държавата членка по произход 
и в приемащите държави членки следва 
обаче да имат еднакво влияние върху 
решението, поради което те ще 
разполагат общо само с един глас.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Тъй като участниците в процеса 
на вземане на решения на Съвета по 
преобразуване на неговите 
изпълнителни сесии ще се променят в 
зависимост от държавата членка 
(държавите членки), където се 
извършва дейността на съответната 
институция, постоянните 
участници – изпълнителният 
директор, заместник 
изпълнителният директор, 
представителят на Комисията и 
представителят на ЕЦБ, следва да 
гарантират, че решенията, взети при 
различните формати на 
изпълнителните сесии на Съвета по 
преобразуване, са съгласувани, 
подходящи и пропорционални.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) Той също следва да може да кани 
наблюдатели, включително 
представител на Европейския 
механизъм за стабилност (EМС) и на 
Еврогрупата, да присъстват на 
заседанията на Съвета по 
преобразуване.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Ликвидацията на 
неплатежоспособна институция чрез 
обичайно производство по 
несъстоятелност може да застраши 
финансовата стабилност, да прекъсне 
предоставянето на най-важните услуги и 
да накърни защитеността на 
вложителите. При такива обстоятелства 
прилагането на инструменти за 
преобразуване е от обществен интерес. 
Следователно целите на 
преобразуването би трябвало да бъдат 
осигуряване на непрекъснатост на 
основните финансови услуги, 
поддържане на финансовата стабилност,
ограничаване на възможностите за 
недобросъвестно поведение чрез 
минимизиране на финансовата подкрепа 
за затруднените институции с 
обществени средства, както и 
осигуряване на защита на 
вложителите.

(28) Ликвидацията на 
неплатежоспособна институция чрез 
обичайно производство по 
несъстоятелност може да застраши 
финансовата стабилност, да прекъсне 
предоставянето на най-важните услуги и 
да накърни защитеността на 
вложителите. При такива обстоятелства 
прилагането на инструменти за 
преобразуване е от обществен интерес. 
Следователно целите на оздравяването 
следва да бъдат осигуряване на 
непрекъснатост на важни финансови 
услуги, включително постоянен 
достъп до депозитите за запазване на 
стабилността на финансовата система и 
за намаляване на моралния риск, като се 
сведе до минимум зависимостта от 
публична финансова подкрепа за 
проблемни институции.

Or. en
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35a) Все още не е постигната 
хармонизация на законите за 
несъстоятелността в Съюза, която 
би представлявала важна стъпка към 
изграждането на истински вътрешен 
пазар. При все това, за субектите, 
установени в държави членки, 
участващи в ЕНМ, и тези, 
установени в други държави членки, 
поради въведената от Директива [ ] 
хармонизация, йерархията на 
вземанията на кредиторите в случай 
на несъстоятелност, което включва 
предпочитанията на вложителите, 
ще бъде същата. Тази хармонизация 
премахва един важен източник на 
регулаторен арбитраж.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Комисията следва да постанови 
рамката на мярката за преобразуване в 
зависимост от характерните за дадения 
случай обстоятелства и да е в състояние 
да посочи използването на всички 
необходими инструменти за 
преобразуване. В ясните и точни 
граници на тази рамка Съветът по 
преобразуване следва да определи 
подробната процедура по 
преобразуване. Инструментите за 
преобразуване, предвидени и в 

(36) Комисията следва да постанови, 
като следва препоръка от Съвета по 
преобразуване, рамката на мярката за 
преобразуване в зависимост от 
характерните за дадения случай 
обстоятелства и да е в състояние да 
посочи използването на всички 
необходими инструменти за 
преобразуване. В ясните и точни 
граници на тази рамка Съветът по 
преобразуване следва да определи 
подробната процедура по 
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Директива […], следва да бъдат 
продажба на стопанска дейност, 
преходна институция, рекапитализация 
чрез вътрешни източници и обособяване 
на активите. Рамката следва да 
позволява и да се оцени дали са 
изпълнени условията за обезценка и 
превръщане на капиталови 
инструменти.

преобразуване. Инструментите за 
преобразуване, предвидени и в 
Директива […], следва да бъдат 
продажба на стопанска дейност, 
преходна институция, рекапитализация 
чрез вътрешни източници и обособяване 
на активите. Рамката следва да 
позволява и да се оцени дали са 
изпълнени условията за обезценка и 
превръщане на капиталови 
инструменти.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Ефикасността и еднообразното 
изпълнение на мярката за преобразуване 
следва да бъде осигурена във всички 
участващи държави членки. За тази цел 
Съветът по преобразуване следва да 
бъде оправомощен — при извънредни 
обстоятелства и когато отговорен за 
преобразуването национален орган не е 
приложил или не е приложил в 
достатъчна степен решението му — да 
прехвърли на трето лице определени 
права, активи или пасиви на 
институция в процес на преобразуване 
или да изиска превръщането на 
дългови инструменти, които 
съдържат договорен елемент за 
превръщане при определени 
обстоятелства. Изключва се всяко 
действие от страна на отговорен за 
преобразуването национален орган, 
което би ограничило или накърнило 
правомощията или функциите на 
Съвета по преобразуване.

(48) Ефикасността и еднообразното 
изпълнение на мярката за преобразуване 
следва да бъде осигурена във всички 
участващи държави членки. За тази цел 
Съветът по преобразуване следва да 
бъде оправомощен, в случаите, когато 
отговорен за преобразуването 
национален орган не е приложил или не 
е приложил в достатъчна степен 
решението му, да издава нареждания 
пряко на институция в процес на 
преобразуване.

Or. en



PR\1004258BG.doc 17/52 PE519.706v01-00

BG

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) С цел да се осигури достъп на 
Съвета по преобразуване до всички 
полезни сведения, служителите не 
следва да могат да не предоставят 
информация поради задължение за 
професионална тайна.

(53) С цел да се осигури достъп на 
Съвета по преобразуване до всички 
полезни сведения, съответните 
субекти и техните служители не 
следва да могат да не предоставят 
информация поради задължение за 
професионална тайна.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) С цел да се осигури съблюдаването 
на приетите по единния механизъм за 
преобразуване решения, при евентуално 
нарушение следва да бъдат наложени 
съответстващи и възпиращи санкции. 
Съветът по преобразуване следва да 
може да инструктира отговорните за 
преобразуването национални органи да 
наложат глоби или периодични 
наказателни плащания на 
предприятията, които не спазват 
задълженията си по неговите решения. 
С цел осигуряването на последователно, 
ефикасно и ефективно прилагане, на 
Съвета по преобразуване следва да се 
предостави възможност да отправя на 
отговорните за преобразуването 
национални органи насоки във връзка с 
налагането на глобите и периодичните 
наказателни плащания.

(54) С цел да се осигури съблюдаването 
на приетите по единния механизъм за 
преобразуване решения, при евентуално 
нарушение следва да бъдат наложени 
съответстващи и възпиращи санкции. 
Съветът по преобразуване следва да 
може да инструктира отговорните за 
преобразуването национални органи да 
наложат административни санкции
или периодични наказателни плащания 
на субектите, които не спазват 
задълженията си по неговите решения. 
С цел осигуряването на последователно, 
ефикасно и ефективно прилагане, на 
Съвета по преобразуване следва да се 
предостави възможност да отправя на 
отговорните за преобразуването 
национални органи насоки във връзка с 
налагането на административните 
санкции и периодичните наказателни 
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плащания.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Когато отговорен за 
преобразуването национален орган 
наруши правилата на единния 
механизъм за преобразуване като не 
използва предоставените му от 
националното законодателство 
правомощия за прилагане на 
решенията на Съвета по 
преобразуване, съответната държава 
членка може да бъде задължена да 
възстанови евентуалните щети, 
нанесени на физически лица, а където 
е приложимо — и на субекта или 
групата в процес на преобразуване, 
както и на кредитор на част от този 
субект или група в държава членка, 
съобразно съответната съдебна 
практика.

заличава се

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 58 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58a) При все това е обосновано 
Фондът да бъде използван преди 
изчерпването на средствата от 
всички кредитори в случаите, когато 
при процеса на преобразуване ще 
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започне рекапитализация на 
депозитите. Доверието на 
гражданите във връзка с това, че 
техните спестявания ще бъдат в 
безопасност при депозити с нулева 
степен на риск, които имат 
съответна ниска доходност, е в 
основата на цялостното доверие в 
банковата система. Осигуряването на 
непрекъснат достъп до депозитите е 
несъмнено една от най-важните 
функции на банките. Освен това 
липсата на доверие в безопасността 
на депозитите може да провокира 
изтегляне на средства от банката, 
явление с катастрофални последици 
за финансовата стабилност. Така че 
защитата на депозитите в процеса 
на преобразуване следва целите на 
преобразуването и поради това 
изисква полагането на специални 
усилия, независимо от сумата на 
средствата за покриване на загубите 
и за рекапитализация, която вече е 
внесена от акционерите и 
кредиторите.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 61 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61a) С цел да се гарантира 
непосредствената наличност на 
адекватни финансови средства за 
целите на настоящия регламент, 
Фондът се използва само след 
създаването на механизъм за 
отпускане на заеми, за предпочитане 
от общностен публичен инструмент. 
Пълната достъпност на 
финансовите средства е важна за 
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доверието в цялата система.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) изчисляване на вноските и да се 
създадат стимули за възприемането на 
по-малко рисков стопански модел, 
вноските към Фонда следва да отразяват 
степента на риска, поеман от 
кредитните институции.

(63) С цел да се осигури справедливо 
изчисляване на вноските и да се 
създадат стимули за възприемането на 
по-малко рисков стопански модел, 
вноските към Фонда, които следва да 
бъдат определени от Съвета по 
преобразуване след предложение от 
компетентния орган, следва да 
отразяват степента на риска, поеман от 
кредитните институции.

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато по силата на настоящия 
регламент Комисията или Съветът по 
преобразуване изпълняват задачи или 
упражняват правомощия, които по 
силата на Директива […] са прерогатив 
на отговорен за преобразуването 
национален орган на участваща държава 
членка, с оглед прилагането на 
настоящия регламент и на Директива 
[…] Съветът се приема за този 
отговорен за преобразуването 
национален орган или, при 
преобразуването на групи с 

1. Когато по силата на настоящия 
регламент Комисията или Съветът по 
преобразуване изпълняват задачи или 
упражняват правомощия, които по 
силата на Директива […] са прерогатив 
на отговорен за преобразуването 
национален орган на участваща държава 
членка, с оглед прилагането на 
настоящия регламент и на Директива 
[…] Съветът се приема за този 
отговорен за преобразуването 
национален орган или, при 
преобразуването на групи с 
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трансгранична дейност, за съответния 
национален орган, отговорен за 
преобразуването на равнище група.

трансгранична дейност, за съответния 
орган, отговорен за преобразуването на 
равнище група.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При взимането на решение или 
предприемането на действие, чието 
въздействие би могло да надхвърли 
границите на дадена участваща държава 
членка, и по-специално при решения, 
отнасящи се до групи със седалище в 
две или повече участващи държави 
членки, Комисията надлежно отчита
следните фактори:

2. При взимането на решение или 
предприемането на действие, чието 
въздействие би могло да надхвърли 
границите на дадена участваща държава 
членка, и по-специално при решения, 
отнасящи се до групи със седалище в 
две или повече участващи държави 
членки, Комисията и Съветът по 
преобразуване надлежно отчитат
следните фактори:

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията съпоставя посочените в 
параграф 2 фактори с посочените в 
член 12 цели във връзка с 
преобразуването, като отчитат
специфичните за всеки отделен случай 
характер и обстоятелства.

3. Комисията и Съветът по 
преобразуване съпоставят посочените 
в параграф 2 фактори с посочените в 
член 12 цели във връзка с 
преобразуването, като отчитат
специфичните за всеки отделен случай 
характер и обстоятелства.

Or. en
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Решенията на Съвета по 
преобразуване или Комисията не 
налагат предоставянето от държавите 
членки на извънредна финансова 
подкрепа от държавната власт.

4. Решенията или действията на 
Съвета по преобразуване или на 
Комисията не налагат предоставянето от 
държавите членки на извънредна 
финансова подкрепа от държавната 
власт, нито засягат пряко 
фискалните отговорности на 
държавите членки.

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. При вземането на решения или 
предприемането на действие, 
Съветът по преобразуване информира 
представители на работниците и 
служителите на съответните 
субекти и се консултира с тях.

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При получаване на уведомлението по 
параграф 1 или по собствена 
инициатива Съветът по преобразуване 
преценява дали са изпълнени следните 

2. При получаване на уведомлението по 
параграф 1 Съветът по преобразуване 
преценява дали са изпълнени следните 
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условия: условия:

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) рамката за посочените в член 19, 
параграф 3 инструменти за 
преобразуване;

б) рамката за посочените в член 19, 
параграф 2 инструменти за 
преобразуване;

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата при някои случаи 
Комисията по собствена инициатива 
или като отчита съобщението по 
параграф 1 или препоръката на Съвета 
по преобразуване по параграф 5, ако 
има такива, решава дали да открие 
процедура за преобразуване на субекта, 
каква да бъде приложената по 
отношение на него рамка на 
инструментите за преобразуване, както 
и как да бъде използван Фондът в 
подкрепа на мярката за преобразуване.
Комисията може по собствена 
инициатива да реши да открие 
процедура за преобразуване на даден 
субект, ако са изпълнени условията по 
параграф 2.

6. Предвид неотложния характер на 
обстоятелствата при някои случаи 
Комисията, като отчита съобщението по 
параграф 1 и препоръката на Съвета по 
преобразуване по параграф 5, решава 
дали да открие процедура за 
преобразуване на субекта, каква да бъде 
приложената по отношение на него 
рамка на инструментите за 
преобразуване, както и как да бъде 
използван Фондът в подкрепа на 
мярката за преобразуване. Комисията 
може да реши да поиска от Съвета по 
преобразуване да преразгледа 
препоръката си по параграф 5.

Or. en
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. В определената от решението на 
Комисията рамка Съветът по 
преобразуване взима решение относно 
процедурата за преобразуване по 
член 20, като контролира 
предприемането на необходимата мярка 
за преобразуване в тази връзка от страна 
на съответните отговорни за 
преобразуването национални органи. 
Решението и указанията на Съвета по 
преобразуване се изпращат на 
съответните отговорни за 
преобразуването национални органи, 
които в съответствие с член 26 
предприемат всички необходими мерки 
за изпълнението му, упражнявайки 
правомощията, предвидени в Директива 
[…], и по-специално в членове 56—64 
от нея. При наличието на държавна 
помощ Съветът по преобразуване 
може да вземе решение едва след 
решение на Комисията във връзка с 
нея.

8. В определената от решението на 
Комисията рамка Съветът по 
преобразуване взима решение относно 
процедурата за преобразуване по 
член 20, като контролира 
предприемането на необходимата мярка 
за преобразуване в тази връзка от страна 
на съответните отговорни за 
преобразуването национални органи. 
Решението и указанията на Съвета по 
преобразуване се изпращат на 
съответните отговорни за 
преобразуването национални органи, 
които в съответствие с член 26 
предприемат всички необходими мерки 
за изпълнението му, упражнявайки 
правомощията, предвидени в Директива 
[…], и по-специално в членове 56—64 
от нея.

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. При получаване на съобщението по 
параграфи 1 или по собствена 
инициатива, ако прецени, че дадена 
предвидена мярка за преобразуване 

9. Ако прецени, че дадена предвидена 
мярка за преобразуване може да 
представлява държавна помощ по 
член 107, параграф 1 от ДФЕС, Съветът 
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може да представлява държавна помощ 
по член 107, параграф 1 от ДФЕС, 
Съветът по преобразуване приканва 
участващата или заинтересованата 
държава членка незабавно, в 
съответствие с член 108, параграф 3 от 
ДФЕС, да уведоми Комисията за нея.

по преобразуване приканва участващата 
или заинтересованата държава членка 
незабавно, в съответствие с член 108, 
параграф 3 от ДФЕС, да уведоми 
Комисията за нея.

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията по препоръка на Съвета по 
преобразуване или по собствена 
инициатива може да преразгледа 
решението си относно рамката за 
преобразуване и да приеме 
необходимите изменения, ако това е 
необходимо за постигането на целите на 
преобразуването.

3. Комисията по препоръка на Съвета по 
преобразуване може да преразгледа 
решението си относно рамката за
преобразуване и да приеме 
необходимите изменения, ако това е 
необходимо за постигането на целите на 
преобразуването.

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тези цели те упражняват 
правомощията, дадени им от 
националното, транспониращо 
Директива […], право, при предвидения 
в него ред. Отговорните за 
преобразуването национални органи 
обстойно информират Съвета по 
преобразуване за упражняването на тези 
правомощия. Всяко тяхно действие 

За тези цели, при спазване на 
настоящия регламент, те упражняват 
правомощията, дадени им от 
националното, транспониращо 
Директива […], право, при предвидения 
в него ред. Отговорните за 
преобразуването национални органи 
обстойно информират Съвета по 
преобразуване за упражняването на тези 
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спазва решението по член 16, 
параграф 8.

правомощия. Всяко тяхно действие 
спазва решението по член 16, 
параграф 8.

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато отговорен за преобразуването 
национален орган не е изпълнил 
решението по член 16 или го е изпълнил 
по начин, който не постига целите на 
преобразуването по настоящия 
регламент, Съветът по преобразуване 
има право да нареди на институцията в 
процес на преобразуване:

2. Когато отговорен за преобразуването 
национален орган не е изпълнил 
решението по член 16 или го е изпълнил 
по начин, който не постига целите на 
преобразуването по настоящия 
регламент, Съветът по преобразуване 
има право да издава нареждания пряко
на институцията в процес на 
преобразуване.

а) да прехвърли на друго лице 
определени свои права, активи или 
пасиви;
б) да изиска превръщането на 
дълговите инструменти, които 
съдържат договорен елемент за 
превръщане при обстоятелствата по 
член 18.

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на изпълнението на 
задачите, посочени в членове 7, 8, 11, 16 
и 17, Съветът по преобразуване може 

1. За целите на изпълнението на 
задачите, посочени в настоящия 
регламент, Съветът по преобразуване 
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пряко или посредством отговорните за 
преобразуването национални органи да 
изиска от изброените по-долу 
юридически или физически лица да 
предоставят цялата информация, която е 
необходима, за да бъдат изпълнени 
възложените с настоящия регламент 
задачи:

може пряко или посредством 
отговорните за преобразуването 
национални органи да изиска от 
изброените по-долу юридически или 
физически лица да предоставят цялата 
информация, която е необходима, за да 
бъдат изпълнени възложените с 
настоящия регламент задачи:

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на изпълнението на 
задачите по членове 7, 8, 11, 16 и 17 и
при отчитане на всякакви други 
условия, определени в съответното 
законодателство на Съюза, Съветът по 
преобразуване може да извършва 
всички необходими разследвания по 
отношение на лицата, посочени в член 
32, параграф 1, установени или 
намиращи се в участваща държава 
членка.

1. За целите на изпълнението на 
задачите по настоящия регламент и 
при отчитане на всякакви други 
условия, определени в съответното 
законодателство на Съюза, Съветът по 
преобразуване може да извършва 
всички необходими разследвания по 
отношение на лицата, посочени в член 
32, параграф 1, установени или 
намиращи се в участваща държава 
членка.

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на изпълнението на 
задачите, посочени в членове 7, 8, 11, 
16, 17 и 18 и при спазването на другите 
условия, посочени в съответното 
законодателство на Съюза, след 

1. За целите на изпълнението на 
задачите, посочени в настоящия 
регламент и при спазването на другите 
условия, посочени в съответното 
законодателство на Съюза, след 
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предварително уведомяване на 
съответните национални органи, 
отговорни за преобразуването, Съветът 
по преобразуване може да направи 
всички необходими проверки на място в 
служебните помещения на 
юридическите лица, посочени в член 32, 
параграф 1. Когато това е необходимо за 
целите на правилното извършване и 
ефикасността на проверката, Съветът по 
преобразуване може да извършва 
проверки на място без предизвестие до 
тези юридически лица.

предварително уведомяване на 
съответните национални органи, 
отговорни за преобразуването, Съветът 
по преобразуване може да направи 
всички необходими проверки на място в 
служебните помещения на 
юридическите лица, посочени в член 32, 
параграф 1. Когато това е необходимо за 
целите на правилното извършване и 
ефикасността на проверката, Съветът по 
преобразуване може да извършва 
проверки на място без предизвестие до 
тези юридически лица.

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Длъжностните лица и другите лица, 
оправомощени от Съвета по 
преобразуване да извършат проверка на 
място, могат да влизат в служебните 
помещения и площи на юридическите 
лица при наличие на решение за 
провеждане на разследване, прието от 
Съвета по преобразуване съгласно член
32, параграф 2, и разполагат с всички 
правомощия, предвидени в член 32, 
параграф 1.

2. Длъжностните лица и другите лица, 
оправомощени от Съвета по 
преобразуване да извършат проверка на 
място, могат да влизат в служебните 
помещения и площи на юридическите 
лица при наличие на решение за 
провеждане на разследване, прието от 
Съвета по преобразуване съгласно член
33, параграф 2, и разполагат с всички 
правомощия, предвидени в член 33, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 36 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Глоби Административни санкции

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Съветът по преобразуване 
установи, че субект по член 2 умишлено 
или поради небрежност е извършил 
едно от нарушенията, посочени в 
параграф 2, той дава инструкция на 
съответните отговорни за 
преобразуването национални органи за 
налагане на глоба на съответния субект 
по член 2 в съответствие с Директива 
[…].

1. Когато Съветът по преобразуване 
установи, че субект по член 2 умишлено 
или поради небрежност е извършил 
едно от нарушенията, посочени в 
параграф 2, той дава инструкция на 
съответните отговорни за 
преобразуването национални органи за 
налагане на административна 
санкция на съответния субект по член 2 
в съответствие с член 100 от Директива 
[…].

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Глобите могат да бъдат налагани на 
субектите по член 2 за следните 
нарушения:

2. Административните санкции могат 
да бъдат налагани на субектите по член 
2 за следните нарушения:

Or. en



PE519.706v01-00 30/52 PR\1004258BG.doc

BG

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато не се съобразяват с общо 
разследване в съответствие с член 33 
или проверки на място и не 
предоставят поисканата 
информация съгласно член 32;

б) когато не се съобразяват с общо 
разследване в съответствие с член 33 
или проверка на място съгласно член
34;

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато не се съобразяват с решение на 
Съвета за преобразуване, адресирано 
към тях в съответствие с член 24,

г) когато не се съобразяват с решение на 
Съвета за преобразуване, адресирано 
към тях в съответствие с член 26,

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Отговорните за преобразуването 
национални органи оповестяват 
всякакви глоби, наложени съгласно 
параграф 1. Когато оповестяването би 
могло да донесе непропорционални 
щети на засегнатите страни, 
отговорните за преобразуването 
национални органи оповестяват 
санкцията, без да указват идентичността 

3. Отговорните за преобразуването 
национални органи оповестяват 
всякакви административни санкции, 
наложени съгласно параграф 1. Когато 
оповестяването би могло да донесе 
непропорционални щети на засегнатите 
страни, отговорните за преобразуването 
национални органи оповестяват 
санкцията, без да указват идентичността 
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на страните. на страните.

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С цел създаването на последователни, 
ефикасни и ефективни практики за 
привеждане в действие, както и за 
осигуряването на общо, единно и 
последователно прилагане на настоящия 
регламент, Съветът по преобразуване 
издава насоки относно прилагането на 
глоби и периодични наказателни 
плащания, предназначени за 
националните органи, отговорни за 
преобразуването.

4. С цел създаването на последователни, 
ефикасни и ефективни практики за 
привеждане в действие, както и за 
осигуряването на общо, единно и 
последователно прилагане на настоящия 
регламент, Съветът по преобразуване 
издава насоки относно прилагането на 
административни санкции и 
периодични наказателни плащания, 
предназначени за националните органи, 
отговорни за преобразуването.

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) кредитна институция да се 
съобрази с решение, прието съгласно 
член 32;

a) субект съгласно член 2 да се 
съобрази с решение, прието съгласно 
член 32;

Or. en

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 37 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Периодичните наказателни плащания 
трябва да са ефективни и 
пропорционални. Периодичните 
наказателни плащания се налагат за 
всеки ден, докато кредитната 
институция или съответното лице 
започне да спазва съответните решения, 
посочени в букви а)—г) от параграф 1.

2. Периодичните наказателни плащания 
трябва да са ефективни и 
пропорционални. Периодичните 
наказателни плащания се налагат за 
всеки ден, докато субектът съгласно 
член 2 или съответното лице започне да 
спазва съответните решения, посочени в 
букви а)—г) от параграф 1.

Or. en

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мандатът на изпълнителния 
директор, заместник изпълнителния 
директор и на членовете на Съвета по 
преобразуване, назначени от Комисията 
и ЕЦБ, е пет години. При спазване на
член 53, параграф 6, този срок не може 
да бъде подновяван.

2. Мандатът на изпълнителния 
директор, заместник изпълнителния 
директор и на членовете на Съвета по 
преобразуване, назначени от Комисията 
и ЕЦБ, е пет години. При спазване на
член 52, параграф 6, този срок не може 
да бъде подновяван.

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) пленарна сесия на Съвета по 
преобразуване, която изпълнява 
задачите, посочени в член 47;

a) пленарна сесия на Съвета по 
преобразуване, която изпълнява 
задачите, посочени в член 46;

Or. en
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълнителна сесия на Съвета по 
преобразуване, която изпълнява 
задачите, посочени в член 51;

б) изпълнителна сесия на Съвета по 
преобразуване, която изпълнява 
задачите, посочени в член 50;

Or. en

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изпълнителен директор, който 
изпълнява задачите, посочени в член 53.

в) изпълнителен директор, който 
изпълнява задачите, посочени в член 52.

Or. en

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 41 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Съветът по преобразуване отговаря 
устно или писмено на въпроси, 
отправени към него от Европейския 
парламент или от Съвета, в 
съответствие с неговите собствени 
процедури, в присъствието на 
представители на участващите 
държави членки, чиято парична 
единица не е еврото.

6. Съветът по преобразуване отговаря 
устно или писмено на въпроси, 
отправени към него от Европейския 
парламент или от Съвета, в 
съответствие със своите собствени 
процедури.
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Or. en

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 41 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. При поискване, изпълнителният 
директор провежда поверителни устни 
обсъждания при закрити врата с 
председателя и заместник 
председателите на компетентния 
комитет на Европейския парламент, 
когато подобни обсъждания се изискват 
с оглед упражняването на 
правомощията на Европейския 
парламент в рамките на Договора.
Европейският парламент и Съветът по 
преобразуване сключват споразумение 
относно подробните условия и ред за 
организиране на подобни обсъждания с 
оглед осигуряване на пълна 
поверителност в съответствие със 
задълженията за поверителност, 
наложени от ЕЦБ в ролята ѝ на 
компетентен орган съгласно
съответното законодателство на 
Съюза.

7. При поискване, изпълнителният 
директор провежда поверителни устни 
обсъждания при закрити врата с 
председателя и заместник-
председателите на компетентната 
комисия на Европейския парламент, 
когато подобни обсъждания се изискват 
с оглед упражняването на 
правомощията на Европейския 
парламент в рамките на Договора.
Европейският парламент и Съветът по 
преобразуване сключват споразумение 
относно подробните условия и ред за 
организиране на подобни обсъждания с 
оглед осигуряване на пълна 
поверителност в съответствие със 
задълженията за поверителност, 
наложени по силата на настоящия 
регламент и на член 76 от Директива 
[... ] на Съвета по преобразуване във 
функцията му на национален орган по 
преобразуване съгласно член 5.

Or. en

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато представя доклада по член 41, 
параграф 2, Съветът едновременно го 
изпраща пряко до националните 
парламенти на участващите 
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държави членки.
Националните парламенти могат да 
изпращат на Съвета обосновани 
бележки по този доклад.

Or. en

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 43 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членовете на Съвета, посочени в
член 40, параграф 2, действат 
независимо и обективно в интерес на 
Съюза като цяло, като нямат право да 
искат, нито да приемат указания от 
институции или органи на Съюза, от 
правителства на държави членки или от 
други публични или частни органи.

2. Членовете на Съвета, посочени в
член 39, параграф 2, действат 
независимо и обективно в интерес на 
Съюза като цяло, като нямат право да 
искат, нито да приемат указания от 
институции или органи на Съюза, от 
правителства на държави членки или от 
други публични или частни органи.

Or. en

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) приема до 30 ноември на всяка година 
годишната си работна програма за 
следващата година в съответствие с 
член 49, параграф 1 въз основа на 
проект, представен от изпълнителния 
директор, и я предава за информация на 
Европейския парламент, на Съвета, на 
Комисията и на Европейската централна 
банка;

a) приема до 30 ноември на всяка година 
годишната си работна програма за 
следващата година въз основа на 
проект, представен от изпълнителния 
директор, и я предава за информация на 
Европейския парламент, на Съвета, на 
Комисията и на Европейската централна 
банка;

Or. en
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Изменение 55

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) приема годишния си бюджет в 
съответствие с член 59, параграф 2;

б) приема годишния си бюджет в 
съответствие с член 58, параграф 2;

Or. en

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приема годишен отчет за дейността си 
по член 42. в този доклад се представят 
подробни обяснения във връзка с 
изпълнението на бюджета;

г) приема годишен отчет за дейността си 
по член 41. В този доклад се представят 
подробни обяснения във връзка с 
изпълнението на бюджета;

Or. en

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 48 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В пленарната си сесия Съветът по 
преобразуване взема решения с 
обикновено мнозинство от членовете си.
За решенията по член 47, параграф 1, 
буква в) обаче се вземат с мнозинство от 
две трети от членовете.

1. В пленарната си сесия Съветът по 
преобразуване взема решения с 
обикновено мнозинство от членовете си.
За решенията по член 46, параграф 1, 
буква в) обаче се вземат с мнозинство от 
две трети от членовете.

Or. en
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Изменение 58

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При спазване на параграфи 2 и 3
членовете на Съвета по преобразуване, 
посочени в член 40, параграф 1, букви 
от а) до г), участват в работата на 
изпълнителните му сесии.

1. Членовете на Съвета по 
преобразуване, посочени в член 39, 
параграф 1, букви от а) до г), участват в 
работата на изпълнителните му сесии.

Or. en

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разискванията относно субект по 
член 2 или група от субекти, 
регистрирани само в една участваща 
държава членка, членът, определен от 
тази държава членка, също участва в 
разискванията и в процеса на вземане на 
решения в съответствие с член 52, 
параграфи 1 и 3.

2. При разискванията относно субект по 
член 2 или група от субекти, 
регистрирани само в една участваща 
държава членка, членът, определен от 
тази държава членка, също участва в 
разискванията и в процеса на вземане на 
решения в съответствие с член 51, 
параграфи 1 и 3.

Or. en

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При разискванията относно 
трансгранична група членът, определен 
от държавата членка, в която се намира 

3. При разискванията относно 
трансгранична група членът, определен 
от държавата членка, в която се намира 
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органът, отговорен за преобразуване на 
равнище група, както и членовете, 
определени от държавите членки, в 
които е установено дъщерно дружество 
или субект, който попада в обхвата на 
консолидирания надзор, участват в 
разискванията и в процеса на вземане на 
решение в съответствие с член 52, 
параграфи 2 и 3.

органът, отговорен за преобразуване на 
равнище група, както и членовете, 
определени от държавите членки, в 
които е установено дъщерно дружество 
или субект, който попада в обхвата на 
консолидирания надзор, също участват 
в разискванията и в процеса на вземане 
на решение в съответствие с член 51, 
параграфи 2 и 3.

Or. en

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Членовете на Съвета по 
преобразуване, посочени в член 39, 
параграф 1, букви от а) до г), 
гарантират, че решенията и 
действията за преобразуване, по-
специално по отношение на 
използването на Фонда, в рамките на 
различните формати на 
изпълнителните сесии на Съвета по 
преобразуване са съгласувани, 
подходящи и пропорционални.

Or. en

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 51 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 

2. При разискванията относно 
трансгранична група Съветът по 
преобразуване взема решенията си на 
своите изпълнителни сесии с 
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обикновено мнозинство на участващите 
членове. Всеки от членовете на Съвета 
по преобразуване, посочени в член 40, 
параграф 2, и членът, определен от 
държавата членка, в която се намира 
органът по преобразуване на равнище 
група, има право на един глас.
Останалите участващи членове имат 
право на глас, равняващо се на един 
глас, разделен на броя на отговорните за 
преобразуването органи на държавите 
членки, в които е установено дъщерно 
дружество или субект, обхванати от 
консолидирания надзор. В случай на 
равен брой гласове решаващ глас има 
изпълнителният директор.

обикновено мнозинство на участващите 
членове. Всеки от членовете на Съвета 
по преобразуване, посочени в член 39, 
параграф 2, и членът, определен от 
държавата членка, в която се намира 
органът по преобразуване на равнище 
група, има право на един глас.
Останалите участващи членове имат 
право на глас, равняващо се на един 
глас, разделен на броя на отговорните за 
преобразуването органи на държавите 
членки, в които е установено дъщерно 
дружество или субект, обхванати от 
консолидирания надзор. В случай на 
равен брой гласове решаващ глас има 
изпълнителният директор.

Or. en

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 51 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До постигането на целевото 
равнище на финансиране, посочено в 
член 65, всеки член, определен от 
държава членка, има възможност да 
изиска веднъж допълнително 
обсъждане от страна на Съвета по 
преобразуване, когато обсъждано 
решение засяга фискалните 
отговорности на съответната 
държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изпълнението на бюджета на Съвета 
по преобразуване в съответствие с 
член 59, параграф 3.

г) изпълнението на бюджета на Съвета 
по преобразуване в съответствие с 
член 58, параграф 3.

Or. en

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) всяка година изпълнителният 
директор подготвя проект на доклад, 
който съдържа част, посветена на 
действията на Съвета по преобразуване 
във връзка с преобразуването, и част 
относно финансовите и 
административните въпроси.

ж) подготвянето всяка година на
проект на доклад, който съдържа част, 
посветена на действията на Съвета по 
преобразуване във връзка с 
преобразуването, и част относно 
финансовите и административните 
въпроси.

Or. en

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнителният директор и 
заместник-директорът се избират 
въз основа на открита процедура за 
подбор, при която се спазва 
принципът на баланса между 
половете, за което Европейският 
парламент и Съветът биват 
надлежно информирани.

Or. en
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Изменение 67

Предложение за регламент
Член 52 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След изслушване на Съвета по 
преобразуване на негова пленарна 
сесия Комисията предлага на Съвета 
списък от кандидати за постовете 
изпълнителен директор и заместник 
изпълнителен директор. Съветът 
назначава изпълнителен директор и 
заместник изпълнителен директор след 
изслушване на Европейския парламент.

5. Комисията предоставя на 
компетентната комисия на 
Европейския парламент списък на 
подбраните кандидати за постовете 
изпълнителен директор и заместник 
изпълнителен директор.

Комисията представя предложение 
за назначаване на изпълнителен 
директор и заместник изпълнителен 
директор пред Европейския парламент
за одобрение. След одобрението на 
това предложение Съветът приема 
решение за изпълнение за назначаване 
на изпълнителен директор и 
заместник изпълнителен директор. 

Or. en

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 52 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Чрез дерогация от член 40, параграф 
2, срокът на мандата на първия 
заместник изпълнителен директор, 
назначен след влизането в сила на 
настоящия регламент, е три години;
Този мандат може да бъде подновен 
еднократно за срок от пет години.
Изпълнителният директор и заместник 
изпълнителният директор остават на 

6. Чрез дерогация от член 39, параграф 
2, срокът на мандата на първия 
заместник изпълнителен директор, 
назначен след влизането в сила на 
настоящия регламент, е три години;
Този мандат може да бъде подновен 
еднократно за срок от пет години.
Изпълнителният директор и заместник 
изпълнителният директор остават на 
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длъжността си до назначаването на 
приемници.

длъжността си до назначаването на 
приемници.

Or. en

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 52 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Ако изпълнителният директор или 
заместник изпълнителният директор 
вече не отговарят на необходимите 
условия за изпълнение на съответните 
си задължения или са виновни за 
извършването на тежко провинение, 
Съветът може, след предложение на 
Комисията и изслушване на
Европейския парламент, да отстрани
от длъжност единия или другия.

8. Ако изпълнителният директор или 
заместник изпълнителният директор 
вече не отговарят на необходимите 
условия за изпълнение на съответните 
си задължения или са виновни за 
извършването на тежко провинение, 
Съветът може, след предложение на 
Комисията, което е било одобрено от
Европейския парламент, да приеме 
решение за изпълнение за 
отстраняване от длъжност на единия 
или другия.

За тези цели Европейският 
парламент или Съветът могат да 
информират Комисията, че считат, 
че са изпълнени условията за 
отстраняване от длъжност на 
изпълнителния директор или 
заместник изпълнителния директор, 
на което Комисията трябва да 
реагира.

Or. en

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1 – буква в а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) заеми, получени в рамките на 
механизма за отпускане на заеми по 
член 64, параграф 2а.

Or. en

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 60 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 1 март на всяка следваща 
финансова година счетоводителят на 
Съвета по преобразуване изпраща 
предварителните отчети на Сметната 
палата.

2. До 1 март на всяка следваща 
финансова година счетоводителят на 
Съвета по преобразуване изпраща 
предварителните отчети на Съвета по 
преобразуване.

Or. en

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 60 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До 31 март на всяка година Съветът 
по преобразуване на своя изпълнителна 
сесия представя на Европейския 
парламент, на Съвета, на Комисията и 
на Сметната палата свой предварителен 
отчет за предходната финансова година.

(Не се отнася до българския текст)

Or. en
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Изменение 73

Предложение за регламент
Член 60 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. До 1 юли след изтичането на всяка 
финансова година изпълнителният 
директор изпраща окончателния отчет 
на Европейския парламент, на Съвета, 
на Комисията, както и на Сметната 
палата.

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 60 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. До 30 септември изпълнителният 
директор изпраща на Сметната палата 
отговор на нейните бележки.

6. До 1 юли изпълнителният директор 
изпраща на Сметната палата отговор на 
нейните бележки.

Or. en

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 62 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът по преобразуване определя
в съответствие с делегираните актове, 
посочени в параграф 5, вноските, 
дължими от всеки от субектите по 
член 2, с решение, адресирано към 
съответния субект. Съветът по 
преобразуване прилага процедурни, 
отчетни и други правила, за да се 
гарантира, че вноските се изплащат 

3. След предложение от 
компетентния орган, в съответствие с 
делегираните актове, посочени в 
параграф 5, Съветът по преобразуване 
определя вноските, дължими от всеки 
от субектите по член 2, с решение, 
адресирано към съответния субект.
Съветът по преобразуване прилага 
процедурни, отчетни и други правила, 
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изцяло и своевременно. за да се гарантира, че вноските се 
изплащат изцяло и своевременно.

Or. en

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Фондът се използва само след 
създаването на механизъм за 
отпускане на заеми, за предпочитане 
от общностен публичен инструмент, 
за да гарантира непосредствената 
наличност на адекватни финансови 
средства за целите на настоящия 
регламент.  Всеки заем от този 
механизъм за отпускане на заеми се 
възстановява от Фонда в рамките на 
договорен срок.

Or. en

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Съветът по преобразуване 
използва Фонда, за да подкрепя 
действия по параграф 1, букви от а) 
до ж), когато в процеса на 
преобразуване би могла да се наложи 
рекапитализация чрез вътрешни 
източници на депозити, независимо 
от сумата на средствата за 
покриване на загубите и за 
рекапитализация, която вече е 
внесена от акционерите и 
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кредиторите. 

Or. en

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 78 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съветът по преобразуване 
компенсира отговорен за преобразуване 
национален органи за вреди, за които 
този орган е бил осъден от национален 
съд, или които той, съгласувано със 
Съвета по преобразуване, е поел 
задължение да плати съгласно уреждане 
по взаимно съгласие, които произтичат 
от действие или бездействие, извършено 
от този национален орган по 
преобразуване в хода на преобразуване 
по настоящия регламент, освен ако това 
действие или бездействие представлява 
нарушение на правото на Съюза, 
настоящия регламент, решение на 
Комисията или решение на Съвета по 
преобразуване или представлява явна и 
сериозна грешка в преценката.

4. Съветът по преобразуване 
компенсира отговорен за преобразуване 
национален органи за вреди, за които 
този орган е бил осъден от национален 
съд, или които той, съгласувано със 
Съвета по преобразуване, е поел 
задължение да плати съгласно уреждане 
по взаимно съгласие, които произтичат 
от действие или бездействие, извършено 
от този национален орган по 
преобразуване в хода на преобразуване 
по настоящия регламент, освен ако това
действие или бездействие представлява 
нарушение на правото на Съюза, 
настоящия регламент, решение на 
Комисията или решение на Съвета по 
преобразуване, извършено съзнателно
или поради явна и сериозна грешка в 
преценката.

Or. en

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 82 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 
62, параграф 5, член 65, параграф 5, 
член 66, параграф 3, член 67, параграф 3 
и член 70, параграф 4, влиза в сила 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 
62, параграф 5, член 65, параграф 5, 
член 66, параграф 3, член 67, параграф 3 
и член 70, параграф 4, влиза в сила 
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единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът представят 
възражения в срок от два месеца след 
като са били уведомени за него или ако 
преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът 
уведомят Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът представят 
възражения в срок от три месеца след 
като са били уведомени за него или ако 
преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът 
уведомят Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с три месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.

Or. en

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) чрез дерогация от член 47, параграф 
1, точка i) и до приемането на решение, 
както е посочено в член 47, параграф 2, 
временно изпълняващият длъжността 
изпълнителен директор упражнява 
правомощията за назначаване;

б) чрез дерогация от член 46, параграф 
1, точка i) и до приемането на решение, 
както е посочено в член 46, параграф 2, 
временно изпълняващият длъжността 
изпълнителен директор упражнява 
правомощията за назначаване;

Or. en

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 88 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 7—23 и членове 25—38 се 
прилагат от 1 януари 2015 г.

Членове 7—23 и членове 25—37 се 
прилагат от 1 януари 2015 г.

Or. en
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Изменение 82

Предложение за регламент
Член 88 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 се прилага от 1 януари 2018 г. Член 24 се прилага от 1 юли 2016 г.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

 Представеното от Комисията законодателно предложение за създаването на 

Единен механизъм за преобразуване (ЕМП) за всички кредитни институции, 

установени в еврозоната и в други държави членки, участващи в Единния 

надзорен механизъм (ЕНМ), включително Единен фонд за преобразуване, 

финансиран от всички обхванати финансови институции, въз основа на 

предварителен и основан на оценка на риска принцип, е важен елемент за 

създаването на истински банков съюз. Това е едно амбициозно и балансирано 

предложение, което е изключително важно с оглед на създаването на солидна 

рамка за разрешаване на бъдещи кризи в еврозоната (и участващите държави 

членки) и което има три основни цели: избягване на разходите за 

данъкоплатците, защита на депозитите и ограничаване на външните щети във 

връзка с непланирана несъстоятелност, и по-специално на реалната икономика.

 Настоящото предложение се превърна в незаменим изграждащ елемент от 

архитектурата на банковия съюз, особено след приемането на ЕНМ. В 

действителност би било абсолютно недопустимо на един етап от критично 

значение силният надзор на европейско равнище от Европейската централна 

банка да бъде последван от предаването на проблемната институция на 

национален орган по преобразуване, чиято намеса се основава на факта, че 

финансирането за преобразуването е национално.

 Успешното прилагане на настоящото предложение е най-важното условие за 

разрушаването на връзката между банките и държавния дълг, която се оказа 

фатална, особено за еврозоната, по време на кризата. При все това, цялостният 

банков съюз ще се превърне в реалност, когато на равнището на ЕНМ се създаде 

обща схема за гарантиране на депозитите. Едва тогава стопанските субекти ще 

решават по-скоро въз основа на относителната стабилност на всяка финансова 

институция, отколкото на предвидимия риск във връзка с държавния дълг на 

държавите членки, в които са установени различните институции.
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 При липсата на обща европейска система за защита на вложителите докладчикът 

предлага действителната рекапитализация на депозитите да бъде избягвана във 

възможно най-голяма степен в ЕМП, отразявайки успешно действащи системи 

като Федералната корпорация за гарантиране на депозити в САЩ; в процеса на 

преобразуване това би наложило необходимост от незабавното задействане на 

Фонда за преобразуване, заедно с адекватните инструменти за преобразуване, 

винаги когато депозитите са засегнати в йерархията на рекапитализацията. В 

такива специални случаи би било допустимо използването на Фонда за 

преобразуване, независимо от сумата на средствата за покриване на загубите и 

за рекапитализация, която вече е внесена от акционерите и кредиторите. 

Намесата има за цел поддържане на непрекъснатия достъп до депозитите като 

признание за това, че доверието в депозитите е вероятно най-важният елемент от 

възстановяването на сериозно нарушеното доверие в банковата система на 

еврозоната.

 Доверието в ЕМП зависи по-конкретно от впечатлението за способността на 

Фонда за преобразуване да се справя от момента на създаването си с 

амбициозните задачи, предвидени в настоящия регламент. Десетте години, 

предвидени за натрупването на Фонда, са дълъг срок; съответно съществуването 

на солиден общ защитен механизъм, под формата например на публичен 

механизъм за отпускане на заеми, за предпочитане чрез инструмент на 

Европейската общност, е предварително условие за функционирането на Фонда. 

Също така е абсолютно необходимо възстановяването на заемите да е за сметка 

на финансирания от сектора Фонд, като така се гарантира цялостната фискална 

неутралност на системата.

 Доверието зависи и от ясното разпределение на отговорностите сред различните 

субекти, участващи в ЕМП, с което да се избегне несигурността, разликите в 

критериите и евентуалните конфликти на интереси. В подобен дух докладчикът 

решително подкрепя това, действията по преобразуване задължително да се 

предхождат от съобщение в този смисъл от компетентния надзорен орган, в 
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настоящия случай ЕЦБ. Също така, макар формално Комисията да взема 

решението относно процеса на преобразуване, подобно решение следва винаги 

да бъде следствие от препоръка на Съвета по преобразуване.

 Доверието в ЕМП изисква да се обръща особено внимание на съгласуваността и 

пропорционалността на решенията, вземани на различните изпълнителни сесии 

на Съвета по преобразуване.  Присъстващите европейски институции трябва да 

гарантират не само че специфичното за отделни държави въздействие на 

действията по преобразуване е надлежно взето предвид, а също така и че това не 

заплашва цялостната съгласуваност и справедливост на ЕМП.

 ЕМП ще се занимава със сложни въпроси, които засягат пряко съответния 

публичен интерес. Абсолютно необходимо е да се гарантира демократична 

легитимност и отчетност, а именно пред Европейския парламент, за взетите 

решения, по-специално доколкото става дума за процедурата за подбор (и 

отстраняване) на изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор 

на Единния съвет по преобразуване. Назначаването на изпълнителния директор 

и заместник изпълнителния директор на Единния съвет по преобразуване следва 

да се провежда прозрачно и с недвусмисленото участие на Европейския

парламент. В откритата процедура за подбор трябва да се спазват ред основни 

принципи, включително компетентност, независимост и зачитане на принципа 

на баланс между половете.

 Тесните взаимовръзки между различните елементи на банковия съюз изискват 

особено внимание към специфичния график на влизане в сила на различните 

инструменти. В настоящия регламент влизането в сила на ЕМП на 1 януари 

2015 г. е в решителна подкрепа на другите ключови елементи от системата по 

преобразуване, а именно въвеждането на рекапитализация чрез вътрешни 

източници.

 Запазването на единния пазар освен това изисква цялостна съгласуваност между 

процедурите по преобразуване за институции от Европейския съюз в държавите 
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членки, участващи в банковия съюз, и процедурите, приложими за институциите 

в държави членки, които остават извън него; съответно в името на „единния 

правилник“ се изисква пълна съвместимост между Директивата за 

възстановяване и оздравяване на банки (ДВО) и процедурите, включени в 

настоящия регламент. Като се има предвид фактът, че преговорите по ДВО 

между Европейския парламент и Съвета все още са в ход, докладчикът реши по 

методологически причини да не изменя на настоящия етап свързаните с ДВО 

членове на настоящия регламент, като остава в очакване на развитието по 

преговорите за ДВО.


