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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари
(COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2009)0503),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C7-0167/2009),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Eвропейския парламент и Съвета, 
озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ 
(COM(2009)0665),

– като взе предвид член 294, параграф 3 и член 114 от Договора за функционирането 
на Европейския Съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

– 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, на комисията по бюджети, както и на 
комисията по конституционни въпроси (A7-0000/2010),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

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

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за
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РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на Европейски орган за 
ценни книжа и пазари

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на Европейски надзорен 
орган (ценни книжа и пазари)
(Това изменение се прилага навсякъде в 
текста.)

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Много преди настъпването на 
финансовата криза Европейският 
парламент неведнъж е отправял 
призиви за засилване на реалната 
равнопоставеност на всички 
участници на равнището на Съюза, 
като в същото време е посочвал 
важните пропуски в осъществявания 
от Съюза надзор на все по-
интегрираните финансови пазари 
(вж. доклада García-Margallo y Marfil 
относно съобщението на Комисията, 
озаглавено „Прилагане на рамката за 
финансовите пазари: план за 
действие“ (2000 г.)1, доклада Van den 
Burg относно правилата за 
пруденциалния надзор в Европейския 
съюз (2002 г.)2, доклада Van den Burg
относно политиката в областта на 
финансовите услуги (2005-2010 г.) –
Бяла книга (2007 г.)3 и доклада Van den 
Burg и Daianu, съдържащ препоръки 
към Комисията относно последващи 
мерки при процеса „Ламфалуси“: 
бъдещата структура на надзора 
(2008)4. В допълнение вж. също 
доклада Skinner– Платежоспособност 
ІІ (2009 г.) и доклада Gauzès относно 
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предложението за регламент 
относно агенциите за кредитен 
рейтинг (2009 г.)).
________________
1ОВ C 40, 7.2.2001 г., стр. 453.
2 ОВ C 25E, 29.1.2004 г., стр. 394.
3 Непубликуван в Официален вестник.
4 ОВ C 9E, 15.1.2010 г., стр. 48.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Публикуваният на 25 февруари 2009 
г. доклад, изготвен по поръчка на 
Европейската комисия от експертната 
група на високо равнище, 
председателствана от г-н Жак дьо 
Ларозиер,. достигна до заключението, 
че е необходимо подсилване на 
надзорната рамка, за да се намали 
рискът от бъдещи финансови кризи и 
препоръча по-широкообхватни
реформи в структурата на надзора на 
финансовия сектор в Общността. 
Експертната група също така направи 
извода, че следва да бъде създадена 
Европейска система за финансов надзор, 
която да включва три Европейски 
надзорни органа — един за банково 
дело, един за ценни книжа и един за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване, както и да се 
създаде Европейски съвет за системeн 
риск.

(2) Публикуваният на 25 февруари 2009 
г. доклад, изготвен по поръчка на 
Европейската комисия от експертната 
група на високо равнище, 
председателствана от г-н Жак дьо 
Ларозиер,. достигна до заключението, 
че е необходимо подсилване на 
надзорната рамка, за да се намали 
рискът от бъдещи финансови кризи и 
препоръча реформи в структурата на 
надзора на финансовия сектор в Съюза. 
Експертната група също така направи 
извода, че следва да бъде създадена 
Европейска система за финансов надзор, 
която да включва три Европейски 
надзорни органа — един за банково 
дело, един за ценни книжа и един за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване, както и да се 
създаде Европейски съвет за системeн 
риск. Тези препоръки в доклада 
очертаха минималното равнище за 
промяна, което експертите 
определиха като необходимо, за да се 
предотврати възникването на 
подобна криза в бъдеще.
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Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В Съобщението си „Движеща сила за 
възстановяването на Европа“ от 4 март 
2009 г. Комисията предложи да 
представи проект за законодателство, с 
което да бъде създадена Европейска 
система за финансов надзор и 
Европейски съвет за системен риск, а в 
своето Съобщение „Европейски 
финансов надзор“ от 27 май 2009 г. даде 
повече подробности относно вероятната 
структура на подобна нова надзорна 
рамка.

(3) В Съобщението си „Движеща сила за 
възстановяването на Европа“ от 4 март 
2009 г. Комисията предложи да 
представи проект за законодателство, с 
което да бъде създадена Европейска 
система за финансов надзор и 
Европейски съвет за системен риск, а в 
своето Съобщение „Европейски 
финансов надзор“ от 27 май 2009 г. даде 
повече подробности относно вероятната 
структура на подобна нова надзорна 
рамка. В съобщението не се отразени 
всички препоръки на доклада de 
Larosière.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Европейската система за финансов 
надзор следва да представлява мрежа от 
национални и общностни надзорни 
органи, като оперативният надзор на 
участниците на финансовите пазари 
остава в правомощията на институциите 
на национално равнище, а 
централната роля в надзора на 
трансграничните групировки се 
предоставя на колегиуми на надзорни 
органи. Следва да бъде постигната по-
голяма хармонизация и по-

(7) Европейската система за финансов 
надзор следва да представлява мрежа от 
национални надзорни органи и надзорни 
органи на Съюза, като оперативният 
надзор на участниците на финансовите 
пазари, които не са значими 
участници на трансграничните 
финансови пазари, остава в 
правомощията на институциите на 
национално равнище Следва да бъде 
постигната по-голяма хармонизация и 
по-последователно прилагане на 
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последователно прилагане на правилата 
за участниците на финансовите пазари и 
за самите пазари в Общността. Следва 
да бъде създаден Европейски орган за
ценни книжа и пазари, както и 
Европейски орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване
и Европейски банков орган (наричани 
общо Европейски надзорни органи). 

правилата за участниците на 
финансовите пазари и за самите пазари 
в Съюза. Следва да бъде създаден 
Европейски надзорен орган (банкова 
дейност), както и Европейски надзорен
орган (застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване) и Европейски 
надзорен орган (ценни книжа и 
пазари), както и Европейски надзорен 
орган (съвместен комитет)
(Промените в наименованията на 
органите следва да бъдат направени в 
целия текст.)

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Европейските надзорни органи
следва да заменят Комитета на 
европейските банкови надзорници, 
създаден с Решение 2009/78/ЕО на 
Комисията, Комитета за европейско 
застраховане и професионален 
пенсионен надзор, създаден с Решение 
2009/79/ЕО на Комисията, и 
Европейския комитет на регулаторите 
на ценни книжа, създаден с Решение 
2009/77/ЕО на Комисията, и да поемат 
всички задачи и компетенции на тези 
комитети. Обхватът на дейността на 
всеки от Органите следва да бъде ясно 
определен, така че националните 
надзорни органи и участниците на 
финансовите пазари да могат да 
определят компетентния орган в тяхната 
сфера на дейност. Комисията следва 
също да бъде част от мрежата за 
надзорни дейности, когато това се 
налага по институционални причини и 
съгласно отговорностите, произтичащи 

(8) Органът следва да замени Комитета 
на европейските банкови надзорници, 
създаден с Решение 2009/78/ЕО на 
Комисията, Комитета за европейско 
застраховане и професионален 
пенсионен надзор, създаден с Решение 
2009/79/ЕО на Комисията, и 
Европейския комитет на регулаторите 
на ценни книжа, създаден с Решение 
2009/77/ЕО на Комисията, и да поемат 
всички задачи и компетенции на тези 
комитети. Обхватът на дейността на 
всеки от Органите следва да бъде ясно 
определен, така че националните 
надзорни органи и участниците на 
финансовите пазари да могат да 
определят компетентния орган в тяхната 
сфера на дейност. Комисията следва 
също да бъде част от мрежата за 
надзорни дейности, когато това се 
налага по институционални причини и 
съгласно отговорностите, произтичащи 
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от Договора. от Договора.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Европейският орган за ценни 
книжа и пазари („Органът“) следва да 
работи за подобряването на 
функционирането на вътрешния пазар, 
включително по-специално за 
постигането на високо, ефективно и 
съгласувано равнище на регулиране и 
надзор, като има предвид различните 
интереси на държавите-членки, за 
защитата на инвеститорите, за 
осигуряването на цялостност, 
ефикасност и нормално функциониране 
на финансовите пазари, за 
поддържането на стабилността на 
финансовата система и за засилването 
на международната координация на 
надзора, в полза на икономиката като 
цяло, включително участниците на 
финансовите пазари и други 
заинтересовани лица, потребители и 
служители. Неговите задачи също така 
следва да включват насърчаването на 
сближаването на надзорните практики и 
осигуряването на експертни съвети за 
институциите на ЕС в областта на 
регулирането и надзора на ценните 
книжа и пазарите, както и по свързани с 
това въпроси в областта на 
корпоративното управление и 
финансовата отчетност. За да може да 
изпълни своите цели, е необходимо и 
уместно Органът да бъде орган на 
Общността, който има юридическа 
правосубектност и притежава 
юридическа, административна и 

(9) Органът следва да работи за 
подобряването на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално за постигането на високо, 
ефективно и съгласувано равнище на 
регулиране и надзор, като има предвид 
различните интереси на държавите-
членки, за предотвратяването на 
регулаторния арбитраж и за 
гарантирането на равнопоставеност, 
за защитата на инвеститорите, за 
осигуряването на цялостност, 
ефикасност и нормално функциониране 
на финансовите пазари, за 
поддържането на стабилността на 
финансовата система и за засилването 
на международната координация на 
надзора, в полза на икономиката като 
цяло, включително участниците на 
финансовите пазари и други 
заинтересовани лица, потребители и 
служители. Неговите задачи също така 
следва да включват насърчаването на 
сближаването на надзорните практики и 
осигуряването на експертни съвети за 
институциите на ЕС в областта на 
регулирането и надзора на ценните 
книжа и пазарите, както и по свързани с 
това въпроси в областта на 
корпоративното управление и 
финансовата отчетност. За да може да 
изпълни своите цели, е необходимо и 
уместно Органът да бъде орган на 
Съюза, който има юридическа 
правосубектност и притежава 
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финансова независимост. юридическа, административна и 
финансова независимост.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В решението си от 2 май 2006 г. по 
Дело C-217/04 (Обединеното 
кралство/Европейски парламент и 
Съвет) Съдът на Европейските 
общности призна, 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. Цел и дейност на 
Органа — да помага на компетентните 
национални надзорни органи в 
последователното тълкуване и 
прилагане на правилата на Общността
и да допринася за финансовата 
стабилност, необходима за финансовата 
интеграция; които са тясно свързани с 
целите на достиженията на правото на 
Общността относно вътрешния пазар 
на финансови услуги. Органът следва да 
бъде създаден въз основа на член 95 от 
Договора за ЕО.

(10) В решението си от 2 май 2006 г. по 
Дело C-217/04 (Обединеното 
кралство/Европейски парламент и 
Съвет) Съдът на Европейските 
общности призна, 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 (понастоящем член 
114 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз), 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. Цел и дейност на 
Органа — да помага на компетентните 
национални надзорни органи в 
последователното тълкуване и 
прилагане на правилата на Съюза и да 
допринася за финансовата стабилност, 
необходима за финансовата интеграция; 
които са тясно свързани с целите на 
достиженията на правото на Съюза
относно вътрешния пазар на финансови 
услуги. Органът следва да бъде 
създаден въз основа на член 114 от 
Договора за  функционирането на ЕС.
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Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Във връзка с дело № C-217/04, 
Обединеното Кралство срещу 
Европейския парламент и Съвета на 
Европейския съюз, Съдът на 
Европейските общности 
постановява, че: „нищо в текста на 
член 95 от Договора за създаване на 
Европейската общност не предполага, 
че адресатите на мерките, приети 
от законодателя на Общността, въз 
основа на тази разпоредба, могат да 
бъдат само отделните държави-
членки. Законодателят може да 
намери за необходимо да предвиди 
създаването на орган на Общността, 
който да подпомага прилагането на 
процеса на хармонизация в случаи, 
когато, с цел да се улесни еднаквото 
прилагане и изпълнение на актове, 
основаващи се на тази разпоредба, 
приемането на незадължителни 
подпомагащи и общи мерки изглежда 
уместно“1. Мерките, приети по 
силата на член 95 от Договора за 
създаване на ЕО (член 114 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз), могат да бъдат под формата 
на директиви или регламенти. 
Например, както Европейската 
агенция за мрежова и информационна 
сигурност беше създадена по силата 
на Регламент (ЕО) № 460/2004, така и 
Органът ще бъде създаден чрез 
регламент. 
1Решение от 2 май 2006 г., параграф 44.
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Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Необходимо е въвеждането на 
ефективен инструмент за 
утвърждаването на хармонизирани 
технически стандарти в областта на 
финансовите услуги, както и единен 
европейски правилник, за да се 
подсигури равнопоставено отношение и 
подходяща защита на инвеститорите и 
на потребителите в Европа Уместно е на 
Органа, като структура със силно 
специализирана насоченост, да бъде 
възложено в определените от 
законодателството на Общността
области изработването на проекти за 
технически стандарти, за които не се 
предполага избор за провеждане на 
политика. Комисията следва да одобри 
тези проекти за технически 
стандарти в съответствие с правото 
на Общността, за да им придаде 
задължителна правна сила. 
Техническите проектостандарти 
трябва да бъдат одобрени от 
Комисията. Те ще бъдат обект на 
изменения, например ако 
техническите проектостандарти не 
са съвместими със 
законодателството на Общността, 
не са съобразени с принципа на 
пропорционалността или са в 
противовес с основни принципи на 
вътрешния пазар на финансови 
услуги, както са отразени в 
достиженията на правото на 
Общността в областта на 
финансовите услуги. За да се 
подсигури плавен и ускорен процес на 

(14) Необходимо е въвеждането на 
ефективен инструмент за 
утвърждаването на хармонизирани 
технически стандарти в областта на 
финансовите услуги, както и единен 
европейски правилник, за да се 
подсигури равнопоставено отношение и 
подходяща защита на инвеститорите и 
на потребителите в Европа Уместно е на 
Органа, като структура със силно 
специализирана насоченост, да бъде 
възложено в определените от 
законодателството на Съюза области 
изработването на проекти за технически 
стандарти, за които не се предполага 
избор за провеждане на политика. 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове съгласно член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, отнасящи се до техническите 
стандарти в областта на 
финансовите услуги.



PE438.409v01-00 14/86 PR\803317BG.doc

BG

приемане на тези стандарти, 
Комисията следва да бъде ограничена 
със срокове за вземането на 
решенията по приемането им. 

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процесът на разработване на 
техническите стандарти в 
настоящия регламент не засяга 
правомощията на Комисията да
приема по своя инициатива мерки за 
прилагане по процедурите на 
комитология на равнище 2 от 
структурата Ламфалуси, както се 
посочва в съответното 
законодателство на Общността. 
Въпросите, засегнати от 
техническите стандарти, не 
включват решения за водене на
политика и тяхното съдържание е 
ограничено от законодателството на 
Общността, прието на равнище 1. 
Разработването на 
проектостандартите от Органа дава 
сигурност, че те ще почерпят 
максимален експертен опит от 
националните надзорни органи.

(15) Комисията следва да одобри тези 
проекти за технически стандарти , 
за да им придаде задължителна 
правна сила. Те ще подлежат  на 
изменения, например, ако не са 
съвместими с правото на Съюза, не са 
съобразени с принципа на 
пропорционалност или са в 
противоречие с основните принципи 
на вътрешния пазар на финансови 
услуги, както са отразени в 
достиженията на 
законодателството на Европейския 
съюз в областта на финансовите 
услуги. За да се осигури плавен и 
ускорен процес на приемане на тези 
стандарти, на Комисията следва да 
бъде наложен срок за вземането на 
решенията по одобряването им.

Or. en
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Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) В областите, които не са обхванати 
от техническите стандарти, Органът 
следва да има правомощията да издава 
необвързващи указания и препоръки за 
прилагането на законодателството на 
Общността. За да се подсигури 
прозрачност и за да се засили
спазването на тези указания и 
препоръки от страна на националните 
надзорни органи, националните органи 
следва да бъдат задължени да посочват 
своите съображения, когато не се 
съобразяват с тези указания и 
препоръки.

(16) В областите, които не са обхванати 
от техническите стандарти, Органът 
следва да има правомощията да издава 
указания и препоръки за прилагането на 
законодателството на Съюза. За да се 
подсигури прозрачност и за да се засили 
спазването на тези указания и 
препоръки от страна на националните 
надзорни органи, националните органи 
следва да бъдат задължени публично да 
посочват своите съображения, когато не 
се съобразяват с тези указания и 
препоръки, за да се създаде пълна 
прозрачност по отношение на 
участниците на пазара. В областите, 
които не попадат в обхвата на 
техническите стандарти, Органът 
следва да установи и публикува най-
добри практики.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Ако националният орган не се 
съобрази с препоръката, Комисията 
следва да разполага с правомощията да 
отправи решение към съответния 
национален надзорен орган, за да се 
подсигури спазването на 
законодателството на Общността, 
което да създаде преки правни 
последици, които могат да бъдат 
използвани като основание пред 

(19) Ако националният орган не се 
съобрази с препоръката в рамките на 
срока, определен от Органа, 
последният следва да разполага с 
възможности незабавно да отправи 
решение към съответния национален 
надзорен орган, за да се подсигури 
спазването на законодателството на 
Съюза което да създаде преки правни 
последици, които могат да бъдат 
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национални съдилища и органи и да 
бъдат прилагани съгласно член 226 от 
Договора. 

използвани като основание пред 
национални съдилища и органи и да 
бъдат прилагани съгласно член 258 от 
Договора. 

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Сериозните заплахи за нормалното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или за стабилността 
на финансовата система в Общността
изискват бърз и хармонизиран отговор 
на равнище Общност. Органът 
следователно трябва да има право да 
изиска от националните надзорни 
органи да предприемат конкретни мерки 
за преодоляването на възникнала 
спешна ситуация. Тъй като 
определянето на дадена трансгранична 
ситуация като спешна има оценъчен 
характер, това правомощие следва да 
бъде предоставено на Европейската 
комисия. За да бъде подсигурен 
ефективен отговор на възникнала 
спешна ситуация, в случай на 
бездействие от страна на компетентните 
национални надзорни органи, Органът, 
като последна мярка, следва да 
разполага с правомощията да приема 
решения, които са насочени пряко към 
участниците на финансовите пазари, в 
области, в които правото на 
Общността е пряко приложимо, чиято 
цел е смекчаване на последиците от 
кризата и възстановяване на доверието в 
пазарите.

(21) Сериозните заплахи за нормалното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или за стабилността 
на финансовата система в Съюза
изискват бърз и хармонизиран отговор 
на равнището на Съюза. Органът 
следователно трябва да има право да
изиска от националните надзорни 
органи да предприемат конкретни мерки 
за преодоляването на възникнала 
спешна ситуация. Европейският съвет 
за системен риск следва да установи 
кога е налице спешна ситуация. Тъй 
като определянето на дадена 
трансгранична ситуация като спешна 
има оценъчен характер, това 
правомощие следва да бъде 
предоставено на Европейската комисия. 
За да бъде подсигурен ефективен 
отговор на възникнала спешна ситуация, 
в случай на бездействие от страна на 
компетентните национални надзорни 
органи, Органът, като последна мярка, 
следва да разполага с правомощията да 
приема решения, които са насочени 
пряко към участниците на финансовите 
пазари, в области, в които правото на 
Съюза е пряко приложимо, чиято цел е 
смекчаване на последиците от кризата и 
възстановяване на доверието в пазарите.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Кризата разкри съществени 
слабости в съществуващите подходи 
за надзор на трансграничните 
финансови институции, по-
конкретно на най-големите и най-
сложни институции, чиято 
несъстоятелност е в състояние да 
предизвика щети за цялата система. 
Тези слабости се дължат на 
различните сфери на дейност на 
финансовите институции и на 
надзорните органи. Финансовите 
институции оперират на един пазар 
без граници, надзорните органи 
проверяват ежедневно дали техните 
юрисдикции се ограничават до 
националната граница.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) Беше направен опит това 
разминаване в практиките да бъде 
преодоляно чрез механизми за 
сътрудничество, за които ясно беше 
доказано, че не са достатъчни.  Както 
се подчертава в доклада Turner на 
Обединеното Кралство, публикуван 
през март 2009 г., „сегашното 
устройство, съчетаващо правата за 
откриване на клонове, произтичащи 
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от единния банков паспорт, надзор, 
извършван от държавата на 
произход, и чисто националното 
гарантиране на депозитите, не 
представлява стабилна основа за 
бъдещото регулиране и надзор на 
европейските трансгранични 
търговски банки1“.
____________
1 стр. 101.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 22 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22в) Съществуват само два начина за 
решаване на този проблем: или да се 
дадат повече правомощия на на 
надзорниците в приемащата 
държава, или да се създаде истински 
алтернативен европейски орган. 
Както се посочва още в доклада 
Turner: „По-стабилно устройство 
изисква или увеличаване на 
националните правомощия, което 
предполага по-ограничен единен пазар, 
или по-висока степен на европейска 
интеграция“.

Or. en
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Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 22 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22г) Решението в полза на 
увеличаване на националните 
правомощия предполага, че 
приемащата държава може да 
откаже на местните клонове 
правото да извършват дейност, да 
задължи чуждите институции да 
оперират само чрез дъщерните 
дружества, а не чрез клонове, и да 
следи капитала и ликвидността на 
банки, осъществяващи дейност в 
съответната държава, което ще 
доведе до повече протекционизъм.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 22 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22д) Решението за по-висока степен 
на европейска интеграция изисква 
засилване на ролята на колегиумите 
на надзорни органи на 
трансграничните финансови 
институции, които не са с ЕС-
измерение, и дава право на 
европейския орган да осъществява 
надзор над трансграничните 
финансови институции с ЕС-
измерение.

Or. en
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Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Колегиумите на надзорните органи 
играят важна роля за ефикасния, 
ефективния и последователен надзор на 
участниците на финансовите пазари, 
които извършват трансгранични 
операции. Органът следва да участва 
пълноправно в колегиумите на 
надзорните органи с оглед 
хармонизирането на работата и процеса 
на обмен на информация в колегиумите 
и насърчаването на сближаването и 
съгласуваността между колегиумите 
при прилагането на законодателството 
на Общността.

(23) Колегиумите на надзорните органи 
играят важна роля за ефикасния, 
ефективния и последователен надзор на 
участниците на финансовите пазари, 
които извършват трансгранични 
операции. Органът следва да участва 
пълноправно в колегиумите на 
надзорните органи с оглед 
хармонизирането на работата и процеса 
на обмен на информация в колегиумите 
и насърчаването на сближаването и 
съгласуваността между колегиумите 
при прилагането на законодателството 
на Съюза. Органът следва също да 
бъде в състояние да действа като 
лидер в колегиум на надзорници, по-
конкретно по отношение на 
колегиуми за надзор на най-занчимите 
трансгранични финасови 
институции, опериращи в 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Надзорът на институциите от 
ЕС следва да бъде сферата на 
компетенция на Европейския 
надзорен орган (ценни книжа и 
пазари), който следва да действа чрез 
националните надзорни органи. По 
този начин националните надзорни 
органи следва да действат като 
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агенти на Органа и да спазват 
неговите инструкции.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Делегирането на задачи и 
отговорности може да бъде полезен 
инструмент за функционирането на 
мрежата от надзорни органи, с който да 
се ограничи дублирането на надзорни 
задачи, да се насърчи сътрудничеството, 
а по този начин и да се хармонизира 
надзорният процес, както и да се 
облекчат тежестите за финансовите 
институции. Следователно Регламентът 
следва да осигурява ясно правно 
основание за подобно делегиране. 
Делегирането на задачи означава, че 
задачите се извършват от друг надзорен 
орган, вместо отговорния орган, а 
отговорността за надзорните решения се 
носи от делегиращия орган. С 
делегирането на отговорности един 
национален надзорен орган, 
оправомощеният орган, следва да може 
да решава даден надзорен въпрос от 
свое име вместо друг национален 
надзорен орган. Делегирането следва да 
бъде управлявано на принципа на 
предоставяне на надзорни компетенции 
на надзорен орган, който е в състояние 
да предприеме мерки по проблемния 
въпрос. Преразпределянето на 
отговорности може да бъде уместно 
например от съображения за икономии 
от мащаба или обхвата, от гледна точка 
на последователността при 
осъществяването на групов надзор и от 
гледна точка на оптималното 

(24) Делегирането на задачи и 
отговорности може да бъде полезен 
инструмент за функционирането на 
мрежата от надзорни органи, с който да 
се ограничи дублирането на надзорни 
задачи, да се насърчи сътрудничеството, 
а по този начин и да се хармонизира 
надзорният процес, както и да се 
облекчат тежестите за финансовите 
институции. Следователно Регламентът 
следва да осигурява ясно правно 
основание за подобно делегиране. 
Делегирането на задачи означава, че 
задачите се извършват от друг надзорен 
орган, вместо отговорния орган, а 
отговорността за надзорните решения се 
носи от делегиращия орган. С 
делегирането на отговорности един 
национален надзорен орган, 
оправомощеният орган, следва да може 
да решава даден надзорен въпрос от 
свое име вместо друг национален 
надзорен орган. Делегирането следва да 
бъде управлявано на принципа на 
предоставяне на надзорни компетенции 
на надзорен орган, който е в състояние 
да предприеме мерки по проблемния 
въпрос. Преразпределянето на 
отговорности може да бъде уместно 
например от съображения за икономии 
от мащаба или обхвата, от гледна точка 
на последователността при 
осъществяването на групов надзор и от 
гледна точка на оптималното 
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използване на техническия опит сред 
националните надзорни органи. 
Съответното законодателство на 
Общността може допълнително да 
конкретизира принципите за 
преразпределянето на отговорностите 
по споразумение. Органът следва да 
улеснява с всички подходящи средства 
споразуменията за делегиране между 
националните надзорни органи. Той 
следва да бъде информиран относно 
напредъка по очакваните споразумения 
за делегиране и да може да изразява 
мнение, когато е уместно. Той следва да 
централизира публикуването на такива 
споразумения, за да се подсигури на 
всички заинтересовани страни 
навременна, прозрачна и лесно достъпна 
информация.

използване на техническия опит сред 
националните надзорни органи. 
Съответното законодателство на ЕС
може допълнително да конкретизира 
принципите за преразпределянето на 
отговорностите по споразумение. 
Органът следва да улеснява и 
наблюдава с всички подходящи 
средства споразуменията за делегиране 
между националните надзорни органи. 
Той следва да бъде информиран относно 
напредъка по очакваните споразумения 
за делегиране и да може да изразява 
мнение, когато е уместно. Той следва да 
централизира публикуването на такива 
споразумения, за да се подсигури на 
всички заинтересовани страни 
навременна, прозрачна и лесно достъпна 
информация. Той следва да 
идентифицира и публикува най-добри 
практики във връзка с делегиране и 
споразумения за делегиране.

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Сравнителните оценки са ефикасен 
и ефективен инструмент за насърчаване 
на съгласуваността в рамките на 
мрежата от финансови надзорни органи. 
Следователно Органът следва да 
разработи методологична рамка за 
подобни оценки и да ги извършва 
редовно. Оценките следва да се 
съсредоточат не само върху 
сближаването на надзорните практики, 
но също така и върху възможността 
надзорните органи да постигнат 
висококачествени резултати от надзора, 
както и върху независимостта на 

(26) Сравнителните оценки са ефикасен 
и ефективен инструмент за насърчаване 
на съгласуваността в рамките на 
мрежата от финансови надзорни органи. 
Следователно Органът следва да 
разработи методологична рамка за 
подобни оценки и да ги извършва 
редовно. Оценките следва да се 
съсредоточат не само върху 
сближаването на надзорните практики, 
но също така и върху възможността 
надзорните органи да постигнат 
висококачествени резултати от надзора, 
както и върху независимостта на 
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компетентните органи. компетентните органи. Резултатите 
от сравнителните оценки следва да 
бъдат направени публично достояние, 
а най-добрите практики следва да 
бъдат идентифицирани и също 
направени публично достояние.

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Органът следва активно да 
насърчава координирани ответни 
надзорни действия от страна на 
Общността, по специално при 
неблагоприятно развитие, което би 
могло да застраши евентуално
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари или 
стабилността на финансовата система в 
Общността. В допълнение към неговите 
правомощия за действия в спешни 
ситуации, той следва да бъде 
упълномощен да изпълнява обща 
координационна функция в рамките на 
Европейската система за финансов 
надзор. Специален акцент в работата на 
Органа следва да бъде осигуряването на 
редовен информационен обмен между 
компетентните органи.

(27) Органът следва активно да 
насърчава координирани ответни 
надзорни действия от страна на Съюза, 
по-специално да гарантира правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или стабилността 
на финансовата система в Общността. В 
допълнение към неговите правомощия 
за действия в спешни ситуации, той 
следва да бъде упълномощен да 
изпълнява обща координационна 
функция. Специален акцент в работата 
на Органа следва да бъде осигуряването 
на редовен информационен обмен 
между компетентните органи.

Or. en
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Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да бъде запазена финансовата 
стабилност, е необходимо още на ранен 
етап да бъдат отчитани тенденциите, 
потенциалните рискове и слабости, 
проявяващи се на микропруденциално 
равнище, в трансграничен и 
междусекторен аспект. Органът следва 
да наблюдава и оценява такъв развой в 
сферата на своята компетенция и, когато 
е необходимо, да информира редовно 
или, ако се налага ad hoc, Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, другите 
Европейски надзорни органи и 
Европейския съвет за системен риск. 
Органът следва също така да 
координира провеждането на стрес-
тестове на ниво на Общността, за да 
бъде направена оценка на гъвкавостта 
на участниците на финансовите пазари 
спрямо неблагоприятни пазарни 
развития, като подсигурява колкото се 
може по-последователна методология 
при извършването на такива тестове на 
национално равнище.

(28) За да бъде запазена финансовата 
стабилност, е необходимо още на ранен 
етап да бъдат отчитани тенденциите, 
потенциалните рискове и слабости, 
проявяващи се на микропруденциално 
равнище, в трансграничен и 
междусекторен аспект. Органът следва 
да наблюдава и оценява такъв развой в 
сферата на своята компетенция и, когато 
е необходимо, да информира редовно 
или, ако се налага ad hoc, Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, другите 
Европейски надзорни органи и 
Европейския съвет за системен риск. 
Органът следва също така да инициира 
и координира провеждането на стрес-
тестове на ниво на Съюза, за да бъде 
направена оценка на гъвкавостта на 
участниците на финансовите пазари 
спрямо неблагоприятни пазарни 
развития, като подсигурява колкото се 
може по-последователна методология 
при извършването на такива тестове на 
национално равнище.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Предвид глобализацията на 
финансовите услуги и нарасналото 
значение на международните стандарти, 
Органът следва да насърчава диалога и 
сътрудничеството с надзорни органи 

(29) Предвид глобализацията на 
финансовите услуги и нарасналото 
значение на международните стандарти, 
Органът следва да представлява 
Европейския съюз в диалога и 
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извън Общността. Той се съобразява 
напълно със съществуващите 
функции и компетенции на 
европейските институции в 
отношенията с органи извън 
Общността и на международни 
форуми.

сътрудничеството с надзорни органи 
извън Съюза. 

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Тясното сътрудничество между 
Органа и Европейския съвет за системен 
риск е от основно значение за 
осигуряването на напълно ефективно 
функциониране на Европейския съвет за 
системен риск и на последващи 
действия на неговите предупреждения и 
препоръки. Органът следва да обменя 
всякаква полезна информация с 
Европейския съвет за системен риск. 
Данни, свързани с отделни предприятия, 
следва да бъдат предоставяни само при 
обосновано запитване. При 
получаването на предупреждение или 
препоръка от Европейския съвет за 
системен риск до Органа или до 
национален надзорен орган, Органът 
следва да предприеме спешни мерки и
да осигури последващи действия.

(32) Тясното сътрудничество между 
Органа и Европейския съвет за системен 
риск е от основно значение за 
осигуряването на напълно ефективно 
функциониране на Европейския съвет за 
системен риск и на последващи 
действия на неговите предупреждения и 
препоръки. Органът следва да обменя 
всякаква полезна информация с 
Европейския съвет за системен риск. 
Данни, свързани с отделни предприятия, 
следва да бъдат предоставяни само при 
обосновано запитване. При 
получаването на предупреждение или 
препоръка от Европейския съвет за 
системен риск до Органа или до 
национален надзорен орган, Органът 
следва да осигури, според случая, 
последващи действия.

Or. en
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Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Когато е уместно, Органът следва 
да се консултира със заинтересованите 
страни относно техническите стандарти, 
указания и препоръки и да им 
предоставя достатъчна възможност да 
коментират предлаганите мерки. За 
подобряване на ефективността следва да 
бъде създадена Групата на участниците 
в сектора на ценните книжа и пазарите, 
която представлява в равномерно 
съотношение участниците на 
финансовите пазари в Общността
(включително институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), техните 
служители, както и потребителите и 
други ползватели на финансови услуги 
на дребно, включително МСП. Групата 
на участниците в сектора на ценните 
книжа и пазарите следва да работи 
активно като посредник с други 
потребителски групи в областта на 
финансовите услуги, създадени от 
Комисията или съгласно 
законодателството на Общността.

(33) Органът следва да се консултира 
със заинтересованите страни относно 
техническите стандарти, указания и 
препоръки и да им предоставя 
достатъчна възможност да коментират 
предлаганите мерки. Преди 
приемането на проекти за 
технически стандарти, указания и 
препоръки Органът следва да проведе 
проучване за въздействието. За 
подобряване на ефективността следва да 
бъде създадена Групата на участниците 
в сектора на ценните книжа и пазарите, 
която представлява в равномерно 
съотношение участниците на 
финансовите пазари в Съюза
(включително институционални 
инвеститори и други финансови 
институции, които от своя страна също 
използват финансови услуги), техните 
служители, научните среди, както и 
потребителите и други ползватели на 
финансови услуги на дребно, 
включително МСП. Групата на 
участниците в сектора на ценните книжа 
и пазарите следва да работи активно 
като посредник с други потребителски 
групи в областта на финансовите 
услуги, създадени от Комисията или 
съгласно законодателството на Съюза.

Or. en
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Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Държавите-членки носят основна 
отговорност за запазването на 
финансовата стабилност при 
управлението на кризи, по-специално 
по отношение на стабилизирането на 
отделни участници на финансовите 
пазари в затруднено положение и 
разрешаването на техните проблеми. 
Мерките, предприети от Органа в 
спешни ситуации или при уреждане на 
разногласия, които влияят върху 
стабилността на даден финансов 
участник, следва да не накърняват 
фискалните отговорности на държавите-
членки. Следва да бъде създаден 
механизъм, чрез който държавите-
членки да могат да се позовават на тази 
предпазна мярка и в крайна сметка да 
поискат решение от Съвета. Уместно е 
Съветът да има своята роля в тази 
насока, като се имат предвид по-
специално отговорностите на 
държавата-членка в тази връзка.

(34) Държавите-членки носят основна 
отговорност за осигуряването на 
координирано управление на кризи и за 
запазването на финансовата стабилност 
в кризисни ситуации, по-специално по 
отношение на стабилизирането на 
отделни участници на финансовите 
пазари в затруднено положение и 
разрешаването на техните проблеми. 
Мерките, предприети от Органа в 
спешни ситуации или при уреждане на 
разногласия, които влияят върху 
стабилността на даден финансов 
участник, следва да не накърняват 
фискалните отговорности на държавите-
членки. Следва да бъде създаден 
механизъм, чрез който държавите-
членки да могат да се позовават на тази 
предпазна мярка и в крайна сметка да 
поискат решение от Съвета. Уместно е 
Съветът да има своята роля в тази 
насока, като се имат предвид по-
специално отговорностите на 
държавата-членка в тази връзка.

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34а) Без да се засягат конкретните 
отговорности на държавите-членки в 
кризисни ситуации, е очевидно, че ако 
държава-членка реши да се позове на 
предпазната клауза, Европейският 
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парламент следва да бъде уведомен 
едновременно с Органа, Съвета и 
Комисията. Освен това държавата-
членка следва да обясни причините за 
позоваването на предпазнaта клауза. 
Органът, в сътрудничество с 
Комисията, следва да определи 
последващите действия.

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Надзорният съвет, който ще 
включва ръководителите на съответните 
компетентни органи от всяка държава-
членка и ще бъде ръководен от 
Председателя на Органа, следва да бъде 
основният орган за вземане на решения 
от Органа. Представителите на 
Комисията, на Европейския съвет за 
системен риск и на другите два 
Европейски надзорни органа следва да 
участват като наблюдатели. Членовете 
на Надзорния съвет следва да действат 
независимо и единствено в интерес на 
Общността. За актове от общ характер, 
включително такива, свързани с 
приемането на технически стандарти, 
указания и препоръки, както и по 
бюджетни въпроси, е уместно да се 
прилагат правилата за квалифицираното 
мнозинство, както са определени в 
Договора, а за всички останали решения 
— обикновено мнозинство на 
членовете. Делата относно 
разрешаването на спорове между 
националните надзорни органи следва 
да бъдат разглеждани от 
специализирана работна група.

(36) Надзорният съвет, който ще 
включва ръководителите на съответните 
компетентни органи от всяка държава-
членка и ще бъде ръководен от 
Председателя на Органа, следва да бъде 
основният орган за вземане на решения 
от Органа. Представителите на 
Комисията, на Европейския съвет за 
системен риск, на Европейския 
надзорен орган (застраховане и 
пенсии) и на Европейския надзорен 
орган (банкова дейност) следва да 
участват като наблюдатели Членовете 
на Надзорния съвет следва да действат 
независимо и единствено в интерес на 
Съюза. За актове от общ характер, 
включително такива, свързани с 
приемането на технически стандарти, 
указания и препоръки, както и по 
бюджетни въпроси, е уместно да се 
прилагат правилата за квалифицираното 
мнозинство, както са определени в член 
16 от Договора, а за всички останали 
решения — обикновено мнозинство на 
членовете. Делата относно 
разрешаването на спорове между 
националните надзорни органи следва 
да бъдат разглеждани от 



PR\803317BG.doc 29/86 PE438.409v01-00

BG

специализирана работна група.

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Органът предприема също 
действия в областта на дейностите, 
включени в обхвата на 
законодателството, посочено в 
параграф 2, включително по въпроси, 
свързани с правата на акционерите, 
корпоративното управление, одита и 
финансовата отчетност, при условие 
че тези действия на Органа са 
необходими за гарантиране на 
ефективното и последователното 
прилагане на законодателството, 
посочено в параграф 2. Органът 
предприема подходящи действия и в 
контекста на въпросите от сферата 
на предложенията за поглъщане, 
клиринга и сетълмента и 
дериватите.

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С цел да се гарантира спазването на 
правото на Общността разпоредбите на 
настоящия регламент не засягат 
правомощията на Комисията, по-
специално правомощията съгласно член 

3. С цел да се гарантира спазването на 
правото на Съюза разпоредбите на 
настоящия регламент не засягат 
правомощията на Комисията, по-
специално правомощията съгласно член 
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226 от Договора. 258 от Договора.

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: (i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално високо, ефективно и 
съгласувано равнище на регулиране и 
надзор, ii) защитата на вложителите, iii) 
осигуряване на защита на целостта, 
ефикасността и правилното 
функциониране на финансовите пазари, 
iv) поддържането на стабилността на 
финансовата система и v) засилването 
на международната координация на 
надзора. За тази цел Органът допринася 
за създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 право на Общността, за 
засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

4. Целта на Органа е да допринася за: (i) 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, включително по-
специално високо, ефективно и 
съгласувано равнище на регулиране и 
надзор, ii) защитата на вложителите, iii) 
осигуряване на защита на целостта, 
ефикасността и правилното 
функциониране на финансовите пазари, 
iv) поддържане на стабилността на 
финансовата система, v) засилване на 
международната координация на 
надзора и vi) предотвратяване на 
регулаторния арбитраж и принос към 
създаването на равнопоставеност. За 
тази цел Органът допринася за 
създаването на условия за 
последователно, ефективно и ефикасно 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство на Съюза, 
за засилване на сближаването на 
надзорните практики и за предоставяне 
на становища пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Органът е част от Европейската 
система за финансов надзор, наричана 
по-долу „ЕСФН“, която ще работи като 
мрежа от надзорни органи, както е 
уточнено в член 39.

5. Органът е част от Европейската 
система за финансов надзор, наричана 
по-долу „ЕСФН“, която се състои от:

а) Европейския съвет за системен 
риск;
б) Европейския надзорен орган 
(банкова дейност), създаден с 
Регламент (ЕС) №.../... [EБО]; 
в) Европейския надзорен орган 
(застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване), създаден с 
Регламент (ЕС) №.../... [ЕОЗППО]; 
г) Органа; 
д) Съвместния комитет на 
европейските надзорни органи, 
посочен в член 40 на Регламент (ЕС) 
№.../... [EБО], Регламент (ЕС) №.../... 
[ЕОЦКП] и Регламент (ЕС) №.../... 
[ЕОЗППО];
е) органите на държавите-членки, 
предвидени в член 1 , параграф 2 от 
Регламент (ЕС) №.../...[ЕОЦКП], член 
1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№.../...[ЕОЗППО] и член 1, параграф 2 
от Регламент (ЕС) №.../...[EБО].
Европейският съвет за системен риск
работи като мрежа от надзорни органи, 
както е уточнено в член 39.

Or. en
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Европейският орган за ценни 
книжа и пазари си сътрудничи с 
Европейския съвет за системен риск, 
наричан по-долу „ЕССР“, както е 
предвидено в член 21 от настоящия 
регламент.

6. Съобразно принципа на лоялното 
сътрудничество, заложен в член 4, 
параграф 3 от Договора за 
Европейския съюз, страните в 
Европейския съвет за системен риск 
си сътрудничат с доверие и при пълно 
взаимно зачитане, по-специално като 
гарантират обмена на подходяща и 
достоверна информация помежду си.

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът е със седалище в Париж. Органът е със седалище в [...]. 

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) да допринася за последователното 
прилагане на законодателството на 
Общността, по-специално чрез принос 
към общата култура на надзор, като 
осигурява последователно, ефективно и 
работещо прилагане на посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, 
чрез предотвратяване на регулаторния 

б) да допринася за последователното 
прилагане на правото на Съюза, по-
специално чрез принос към общата 
култура на надзор, като осигурява 
последователно, ефективно и работещо 
прилагане на посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, чрез 
предотвратяване на регулаторния 
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арбитраж, чрез действия за 
посредничество и уреждане на 
разногласия между компетентните 
органи, чрез насърчаване на 
съгласуваното функциониране на 
колегиумите на надзорните органи и 
вземане на мерки в извънредни 
ситуации;

арбитраж, чрез действия за 
посредничество и уреждане на 
разногласия между компетентните 
органи, чрез гарантиране на
съгласуваното функциониране на 
колегиумите на надзорните органи и 
вземане на мерки, наред с другото, в 
извънредни ситуации;

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еа) да подпомага защитата на 
инвеститорите;

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жа) да предоставя база данни с 
регистрираните участници на пазара 
в сферата на своите компетенции и, 
когато това е предвидено в 
законодателството, посочено в член 
1, параграф 2, на централно равнище.

Or. en
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Изменение 41

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еа) да събира необходимата 
информация относно участниците на 
пазара;

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква е б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) да забранява търговията с 
определени продукти или видове 
сделки, за да се предотврати 
увреждане на защитата на 
инвеститорите, правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или 
стабилността на цялата 
финансовата система в Съюза или на 
част от нея.

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел Органът разполага с 
подходящи правомощия да извършва 
разследване и да привежда 
разпоредбите в сила съгласно 
съответното законодателство, както и с 

За тази цел Органът разполага с 
подходящи правомощия да извършва 
разследване и да привежда 
разпоредбите в сила съгласно 
съответното законодателство, както и с 
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правото да начислява такси. правото да начислява такси. Органът 
може да използва средствата и 
правомощията на компетентните 
органи, за да упражнява 
изключителните надзорни 
правомощия и да провежда 
разследвания.

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Органът упражнява 
изключителни надзорни правомощия 
над агенциите за кредитен рейтинг, в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
1060/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета относно агенциите за 
кредитен рейтинг1.
1 ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът може да разработва 
технически стандарти в областите, 
конкретно определени в 
законодателството по член 1, 
параграф 2. Органът представя своя 
проект за стандарти на Комисията 
за одобрение.

1. Органът може да разработва 
технически стандарти, с цел 
допълнение и изменение на елементи, 
които не са основни за 
законодателните актове, посочени в 
член 1, параграф 2.  Техническите 
стандарти не представляват 
стратегически решения и тяхното 
съдържание е ограничено от 
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законодателството, на което се 
основават.

Or. en

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да ги представи на Комисията,
Органът, при необходимост, провежда 
открити обществени консултации по 
техническите стандарти и анализира 
свързаните с тях възможни разходи и 
ползи.

2. Органът провежда открити 
обществени консултации по 
техническите стандарти и анализира 
свързаните с тях възможни разходи и 
ползи, преди да приеме проект на 
технически стандарти. Органът 
изисква също така становище или 
съвет от Групата на участниците в 
сектора на ценните книжа и 
пазарите, посочена в член 22.

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Органът представя своя проект за 
стандарти на Комисията за 
одобрение и, едновременно с това, на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от получаване 
на проекта на стандарти Комисията 
решава дали да го одобри. Комисията 
може да удължи този срок с един месец. 
Комисията може да одобри проекта за 
стандарти само частично или да го 
измени, ако интересите на 
Общността го налагат. 

4. В рамките на три месеца от 
получаване на проекта на стандарти 
Комисията решава дали да го одобри, 
отхвърли или измени. Комисията може 
да удължи този срок с един месец. 
Комисията информира Европейския 
парламент и Съвета относно своето 
решение, като посочва мотивите за 
него.

Or. en

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стандартите се приемат от 
Комисията с помощта на регламенти 
или решения и се публикуват в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

5. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 7а 
до 7г, предназначени за установяване 
на техническите стандарти, 
посочени в параграф 1.   Тези актове се 
приемат във формата на регламенти 
или решения. 

Or. en

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
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Упражняване на делегирането 
1. Правомощието да приема 
техническите стандарти, упоменати 
в член 7, се предоставя на Комисията 
за неопределен срок.  
2. Веднага щом приеме делегиран акт, 
Комисията уведомява за него 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета. 
3. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при условията, посочени в 
членове 7б и 7в.
4. В своя годишен доклад Органът 
посочва кои национални органи не 
прилагат техническите стандарти.

Or. en

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7б
Отмяна на делегирането 

1. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7, може да бъде 
отменено от Европейския парламент 
или от Съвета. 
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура, за да вземе 
решение дали да отмени делегирането 
на правомощия, уведомява другата 
институция и Комисията в разумен 
срок, преди да бъде взето 
окончателното решение, като 
посочва делегираните правомощия, 
които могат да бъдат отменени, и 
евентуалните мотиви за отмяна. 
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3. Решението за отмяна посочва 
мотивите за отмяна и прекратява 
делегирането на правомощията, 
посочени в това решение. Решението 
поражда действие незабавно или на 
по-късна дата, посочена в него. То не 
засяга валидността на делегираните 
актове, които вече са в сила. 
Решението се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 7 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7в
Възражения срещу делегирани актове
1. Европейският парламент или 
Съветът могат да повдигнат 
възражения срещу делегиран акт в 
срок от четири месеца от датата на 
уведомяване.  По инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета този срок може да бъде 
удължен с два месеца.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са повдигнали възражения 
срещу делегирания акт, той се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него.  
Преди изтичане на този срок и в 
изключителни, надлежно обосновани 
случаи Европейският парламент и 
Съветът могат да информират 
Комисията, че не възнамеряват да 
повдигнат възражения срещу даден 
делегиран акт. В такива случаи 
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делегираният акт се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила на датата, 
посочена в него. 
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът повдигне възражения срещу 
делегиран акт, този акт не влиза в 
сила. Институцията, която повдига 
възражения срещу делегирания акт, 
посочва мотивите за това. 

Or. en

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 7 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7г
Неприемане или изменение на 
проекти на делегирани актове

1. В случай че Комисията не приеме 
проекта за технически стандарт или 
го измени, тя информира Органа, 
Европейския парламент и Съвета, 
като посочва мотивите си. 
2. Европейският парламент или 
Съветът може да прикани 
отговорния член на Комисията и 
председателя на Органа в срок от 
един месец да присъстват на 
специално ad hoc заседание на 
компетентната комисия на 
Европейския парламент, за да 
представят своите различия.  
Съветът може да прикани 
отговорния член на Комисията и 
председателя на Органа в срок от 
един месец да присъстват на 
специално ad hoc заседание, за да 
представят своите различия.
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Or. en

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 55

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Органът провежда открити 
публични консултации относно 
насоките и препоръките и анализира 
евентуалните свързани разходи и 
ползи. Органът изисква становище 
или съвет от Групата на 
участниците в сектора на ценните 
книжа и пазарите, упомената в член 
22.

Or. en
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Изменение 56

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи полагат 
всички усилия за спазване на тези 
насоки и препоръки. 

1б. В срок от два месеца от 
издаването на насока или препоръка 
всеки компетентен орган взема 
решение дали възнамерява да прилага 
тази насока или препоръка. В случай 
че не възнамерява да я прилага, той 
информира Органа, като посочва 
своите мотиви. Органът публикува 
тези мотиви.

Or. en

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1в. В своя годишен доклад Органът 
посочва кой национален орган не е 
приложил издадените от него насоки 
и препоръки и как Органът 
възнамерява да гарантира, че те ще 
следват неговите препоръки и насоки 
в бъдеще.

Or. en

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако даден компетентен орган не е 
приложил правилно посоченото в член 

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

1, параграф 2 законодателство, 
включително техническите 
стандарти, установени в 
съответствие с член 7, по-специално 
като не е гарантирал, че даден участник 
на финансовите пазари отговаря на 
изискванията, предвидени в същото 
законодателство, Органът има 
правомощията, посочени в параграфи 2, 
3 и 6 на настоящия член. 

Or. en

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. По искане от един или повече 
компетентни органи, от Европейския 
парламент, Комисията, Съвета или от 
член на Групата на участниците в 
сектора на ценните книжа и 
пазарите, или по своя собствена 
инициатива и след като уведоми за това 
съответния компетентен орган, Органът 
може да разследва предполагаемото 
неприлагане на правото на Съюза.

Or. en

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако компетентният орган не е 
приложил правото на Общността в 
рамките на един месец след получаване 
на препоръката на Органа, Комисията 

4. Ако компетентният орган не е 
приложил правото на Съюза в рамките 
на десет работни дни, както е 
установено в параграф 3 на 
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може, след като е била уведомена от 
Органа или по своя собствена 
инициатива, да вземе решение, 
задължаващо компетентния орган да 
предприеме действието, необходимо за 
спазване на правото на Общността.

настоящия член, след получаване на 
препоръката на Органа, Органът взема 
решение, задължаващо компетентния 
орган да предприеме действието, 
необходимо за спазване на правото на 
Общността.

Or. en

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 63

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът и компетентните органи 
предоставят на Комисията цялата 
необходима информация. 

Компетентните органи предоставят 
на Органа цялата необходима 
информация. 

Or. en

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, ако 
даден компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 4 от настоящия 
член решение в предвидения в него срок 
и ако е необходимо да бъдат предприети 
навременни действия за коригиране на 
неспазването на законодателството от 

6. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 258 от Договора, ако 
даден компетентен орган не спази 
посоченото в параграф 4 от настоящия 
член решение в предвидения в него срок 
и ако е необходимо да бъдат предприети 
навременни действия за коригиране на 
неспазването на законодателството от 
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страна на компетентния орган, за да се 
запазят или възстановят нормалните 
конкурентни условия на пазара или да 
се гарантира правилното 
функциониране и целостта на 
финансовата система, Органът може, 
ако съответните изисквания,
предвидени в посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, се 
прилагат пряко по отношение на 
участниците на финансовите пазари, 
да приеме отделно решение, насочено 
към даден участник на финансовите 
пазари, с което да се изисква той да 
предприеме необходимото действие за 
спазване на неговите задължения 
съгласно правото на Общността, 
включително преустановяване на 
дейността.

страна на компетентния орган, за да се 
запазят или възстановят нормалните 
конкурентни условия на пазара или да 
се гарантира правилното 
функциониране и целостта на 
финансовата система, Органът, в 
съответствие с посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, приема
отделно решение, насочено към даден 
участник на финансовите пазари, с 
което да се изисква той да предприеме 
необходимото действие за спазване на 
неговите задължения съгласно правото 
на Съюза, включително 
преустановяване на дейността.

Or. en

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 67

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 68

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В случай на неблагоприятно развитие, 
което може сериозно да застраши 
правилното функциониране и целостта 
на финансовите пазари, защитата на 
инвеститорите или стабилността на 
цялата финансовата система в Съюза
или на част от нея, ЕССР, по своя 
собствена инициатива или в отговор на 
искане от Органа, от Европейския 
парламент, от Съвета, или от 
Комисията, може да издаде 
предупреждение, в което се обявява
наличието на извънредна ситуация за 
целите на настоящия регламент, за да се 
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даде възможност на Органа, без 
допълнителни изисквания, да приеме 
отделните решения, посочени в 
параграф 3.

Or. en

Изменение 70

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Веднага щом издаде 
предупреждение за риск, ЕССР 
уведомява за него едновременно 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията и Органа.

Or. en

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

органи изпълнят изискванията, 
предвидени в това законодателство.

Or. en

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 258 от Договора, ако 
даден компетентен орган не спази 
решението на Органа, Органът, в 
съответствие със съответните 
изисквания, предвидени в посоченото в 
член 1, параграф 2 законодателство, 
приема отделно решение, насочено към 
даден участник на финансовите пазари, 
в което се изисква той да предприеме 
необходимото действие за спазване на 
неговите задължения съгласно това 
законодателство, включително 
преустановяване на дейността

Or. en

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 74

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. ЕССР прави преглед на решението, 
посочено в параграф 1, редовно и по 
искане на Европейския парламент или 
на Органа.

Or. en

Изменение 75

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. В своя годишен доклад Органът 
посочва отделните решения, насочени 
към национални органи и финансови 
институции съгласно параграфи 3 и 4.

Or. en

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат правомощията, 1. Без да се засягат правомощията, 



PR\803317BG.doc 51/86 PE438.409v01-00

BG

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

предвидени в член 9, ако даден 
компетентен орган не е съгласен с 
процедура или същността на действие 
или липса на такова от страна на друг 
компетентен орган в областите, в които 
съгласно законодателството по член 1, 
параграф 2 се изисква сътрудничество, 
координация или съвместно вземане на 
решение от страна на компетентните 
органи от повече от една държава-
членка, Органът, по своя собствена 
инициатива или по искане на един или 
повече от засегнатите компетентни 
органи, ръководи оказването на помощ 
на органите за постигнане на съгласие 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в параграфи от 2 до 4.

Or. en

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът определя срок за помиряване 
между компетентните органи, като 
взема предвид съответните срокове, 
предвидени в посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, както и 
сложността и спешния характер на 
въпроса. 

2. Органът определя срок за помиряване 
между компетентните органи, като 
взема предвид съответните срокове, 
предвидени в посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, както и 
сложността и спешния характер на 
въпроса. На този етап Органът 
изпълнява ролята на посредник.

Or. en



PE438.409v01-00 52/86 PR\803317BG.doc

BG

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Ако в края на помирителната фаза, 
засегнатите компетентни органи не са 
успели да постигнат съгласие, Органът, 
в съответствие с член 29, параграф 1, 
алинея втора, взема решение да уреди 
разногласието и да изиска от тях да 
разрешат въпроса в съответствие с 
правото на Съюза, като това решение 
е със задължителна сила за 
засегнатите компетентни органи. 

Or. en

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, ако 
даден компетентен орган не спази 
решението на Органа и по този начин не 
може да гарантира, че даден участник на 
финансовите пазари спазва 
изискванията, пряко приложими към 
него по силата на посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, Органът 
може да приеме отделно решение, 
насочено към дадения участник на 
финансовите пазари, с което се изисква 
той да предприеме необходимото 
действие за спазване на неговите 
задължения съгласно правото на 
Общността, включително 
преустановяване на дейността. 

4. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 258 от Договора, ако 
даден компетентен орган не спази 
решението на Органа и по този начин не 
може да гарантира, че даден участник на 
финансовите пазари спазва 
изискванията, пряко приложими към 
него по силата на посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, Органът 
приема отделно решение, насочено към 
дадения участник на финансовите 
пазари, с което се изисква той да 
предприеме необходимото действие за 
спазване на неговите задължения 
съгласно правото на Съюза, 
включително преустановяване на 
дейността. 

Or. en
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Изменение 80

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 81

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Решения, приети съгласно 
параграф 4, имат предимство пред 
всякакво предишно решение, прието 
по същия въпрос от националните 
надзорни органи.
Всякакво действие от страна на 
националните надзорни органи във 
връзка с факти, които са предмет на 
решение съгласно параграфи 3 или 4, 
трябва да съответства на тези 
решения.

Or. en
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Изменение 82

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. В своя годишен доклад Органът 
посочва разногласието между 
компетентните органи, 
постигнатите споразумения и 
решението, взето за уреждане на 
тези разногласия.

Or. en

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 11 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Уреждане на разногласия между 

компетентните органи от 
различните сектори

Европейският надзорен орган 
(Съвместен комитет) урежда, в 
съответствие с член 11, 
разногласията, които може да 
възникнат между компетентните 
органи, в съответствие с член 42.  

Or. en
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Изменение 84

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Надзор върху финансови институции 

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

Or. en

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 12 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12б
Надзор върху трансгранични 

финансови институции
1. За да се осигури съвместна 
отговорност на финансовите 
институции с ЕС-измерение, за да се 
защитят интересите на 
европейските вложители и да се 
намали цената за данъкоплатците 
от системна финансова криза, се 
създава Европейски фонд за финансова 
защита (Фонд). Фондът играе роля за 
подпомагане на изправените пред 
затруднения институции от ЕС, 
когато това би заплашило 
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финансовата стабилност на единния 
европейски финансов пазар. Фондът 
се финансира чрез вноски от тези 
институции. Вноските могат да 
заместят такива, внасяни в 
национални фондове от подобно 
естество.
2. Когато натрупаните средства от
вноските, направени от участниците 
на пазара, не са достатъчни да 
разрешат кризата, Фондът трябва да 
има способността да увеличи 
средствата си чрез емитиране на 
дълг. При извънредни обстоятелства 
държавите-членки могат да улеснят 
емитирането на дълг от Фонда чрез 
гаранции и в замяна на такса, 
отразяваща по подходящ начин 
поетия риск. Тези гаранции се 
споделят от държавите-членки 
съгласно критериите, посочени в 
параграф 3.
3. Когато при екстремни, 
изключителни обстоятелства и в 
контекста на системна криза се 
стигне до фалит на една или повече 
институции и наличните средства са 
недостатъчни, засегнатите държави-
членки ще се справят с това бреме 
съгласно следните критерии:  
икономическо въздействие на кризата 
върху засегнатите държави-членки, 
както и вложенията, активите и 
разпределението на доходните 
потоци на засегнатите институции. 
4. Членството във Фонда замества 
членството в съществуващите 
национални схеми за институциите 
от ЕС, участващи в него. Фондът се 
управлява от съвет, назначен от 
Европейския надзорен орган (ценни 
книжа и пазари) за период от пет 
години. Членовете на съвета се 
избират измежду служителите на 
националните органи. Фондът също 
така създава консултативен съвет, 
който включва финансовите 
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институции, участващи във Фонда.

Or. en

Изменение 87

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Не се сключват двустранни 
споразумения относно делегиране на 
институции, идентифицирани като 
значими трансгранични финансови 
институции съгласно член 12а. 

Or. en

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Въз основа на сравнителния анализ 
Органът може да издаде насоки и 
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съответните компетентни органи. препоръки съгласно член 8 към 
съответните компетентни органи, да 
приеме решение, насочено към 
компетентни органи, или да приеме 
проект на технически стандарти 
съгласно членове 7–7г.

Or. en

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът насърчава координирания 
отговор на Общността, inter alia чрез:

Органът насърчава координирания и 
консолидиран отговор на Съюза, inter 
alia чрез:

Or. en

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 18 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Органът представлява 
Европейския съюз на всички 
международни форуми относно 
регулирането и надзора на 
институциите, попадащи в 
приложното поле на 
законодателството, упоменато в 
член 1, параграф 2.

Or. en



PE438.409v01-00 60/86 PR\803317BG.doc

BG

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат компетенциите на 
институциите на Общността, 
Органът може да установи контакти с 
надзорните органи от трети страни. Той 
може да сключи административни
споразумения с международни 
организации и с администрациите на 
трети страни.

1. Органът установява контакти с 
надзорните органи от трети страни Той 
може да сключи административни 
споразумения с международни 
организации и с администрациите на 
трети страни.

Or. en

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът оказва съдействие при 
изготвянето на решения по отношение 
на равностойността, които касаят 
надзорните режими в трети страни, в 
съответствие с посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство.

1а. Органът оказва съдействие при 
изготвянето на решения по отношение 
на равностойността, които касаят 
надзорните режими в трети страни, в 
съответствие с посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство.

Or. en

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове 
съгласно членове 7а–7г за целите на 
извършването на оценките по 
отношение на равностойността, 
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посочени във втория параграф.

Or. en

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В своя годишен доклад Органът 
посочва административните 
споразумения и равностойните 
решения, за които е постигнато 
споразумение с международни 
организации или трети държави.

Or. en

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският орган за ценни 
книжа и пазари си сътрудничи с ЕССР.

1. Органът си сътрудничи с ЕССР.

Or. en

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При изпълнение на предвидените в 
настоящия регламент задачи, Органът 
отдава изключително значение на 

6. При изпълнение на предвидените в 
настоящия регламент задачи, Органът 
отдава значение на предупрежденията и 
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предупрежденията и препоръките на 
ЕССР.

препоръките на ЕССР.

Or. en

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите се състои от 
30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение участниците 
на финансовите пазари от Общността, 
техните служители, както и 
потребителите, инвеститорите и 
ползвателите на финансови услуги.

2. Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите се състои от 
30 членове, представляващи в 
равномерно съотношение участниците 
на финансовите пазари от Съюза, 
техните служители, както и 
потребителите, инвеститорите и 
ползвателите на финансови услуги. Не 
по-малко от петима от членовете 
трябва да бъдат независими елитни 
научни работници.  Броят на 
членовете, представляващи 
участниците на пазара, не надвишава 
10.

Or. en

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При вземане на решението Съветът 
на надзорните органи, доколкото е 
възможно, осигурява подходящо 
географско равновесие и 
представителство на участниците 
от цялата Общност.

заличава се

Or. en
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Изменение 100

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът гарантира, че никое от 
решенията, приети по силата на членове 
10 или 11, не засяга по никакъв начин
фискалните отговорности на държавите-
членки. 

1. Органът гарантира, че никое от 
решенията, приети по силата на членове 
10 или 11, не засяга пряко фискалните 
отговорности на държавите-членки. 

Or. en

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тази нотификация държавата-членка 
обосновава причините за това и ясно 
показва начина, по който решението 
засяга фискалните й отговорности.

В тази нотификация държавата-членка 
обосновава причините за това и 
предоставя оценка на въздействието 
относно степента, до която
решението засяга фискалните й 
отговорности.

Or. en

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 –  алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Органът поддържа решението си, в 
рамките на два месеца Съветът решава с 
квалифицирано мнозинство, както е 
определено в член 205 от Договора, 
дали решението на Органа да остане в 
сила или да бъде отменено.

Ако Органът поддържа решението си, в 
рамките на два месеца Съветът решава с 
квалифицирано мнозинство, както е 
определено в член 16 от Договора за 
ЕС, дали решението на Органа да остане 
в сила или да бъде отменено.
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Or. en

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съветът решава с квалифицирано 
мнозинство, както е определено в член 
205 от Договора, в рамките на десет 
работни дни, дали решението на Органа 
да остане в сила или да бъде отменено.

Съветът решава с квалифицирано 
мнозинство, както е определено в член 
16 от Договора за ЕС, в рамките на 
десет работни дни, дали решението на 
Органа да остане в сила или да бъде 
отменено.

Or. en

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди вземането на решенията, 
предвидени в член 9, параграф 6, член 
10, параграфи 2 и 3 и член 11, 
параграфи 3 и 4, Органът информира 
адресата за своето намерение да вземе 
решение, като определя срок, в който 
адресатът може да изрази своето 
виждане по въпроса, отчитайки неговия 
спешен характер. 

1. Преди вземането на решенията, 
предвидени в настоящия регламент, 
Органът информира адресата за своето 
намерение да вземе решение, като 
определя срок, в който адресатът може 
да изрази своето виждане по въпроса, 
отчитайки неговия спешен характер. 

Or. en
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Изменение 105

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на действия в рамките 
на обхвата на Директива 97/9/ЕО 
посоченият в параграф 1, буква б) член 
на Съвета на надзорните органи 
може, когато е целесъобразно, да бъде 
придружен от представител на 
съответните органи, които 
администрират схемите за 
обезщетение на инвеститорите във 
всяка държава-членка, който ще бъде 
без право на глас. 

заличава се

Or. en

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на член 11 Съветът на 
надзорните органи свиква група за 
улесняване на разрешаването на 
разногласия, в състава на която влизат 
Председателят и двама от членовете на 
съвета, които не са представители на 
компетентните органи, участващи в 
разногласията.

2. За целите на член 11 Съветът на 
надзорните органи свиква независима 
група за улесняване на 
безпристрастното разрешаване на 
разногласия, в състава на която влизат 
Председателят и двама от членовете на 
съвета, които не са представители на 
компетентните органи, участващи в 
разногласията, и които по никакъв 
начин не са в положение на конфликт 
на интереси.

Or. en
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Изменение 107

Предложение за регламент
Член 27 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 108

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нито държавите-членки, нито 
институциите на Съюза, нито други 
публични или частни органи не се 
опитват да оказват влияние върху 
членовете на Съвета на надзорните 
органи при изпълнение на задачите 
им, свързани с Органа.

Or. en

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

действа с квалифицирано мнозинство на 
своите членове, както е определено в 
член 16 от Договора за ЕС, във връзка с 
дейностите, посочени в членове 7 и 8, и 
с всички мерки и решения, приемани по 
силата на глава VІ.

Or. en

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Всеки член има заместник, който може 
да замести члена на Управителния 
съвет, ако той е възпрепятстван да 
присъства на заседание. Заместникът 
на председателя се избира съгласно 
член 33, параграф 2.

Or. en
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Изменение 112

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Решенията на Управителния съвет се 
приемат с мнозинство от присъстващите 
членове. Всеки член има право на един 
глас. 

2. Решенията на Управителния съвет се 
приемат с мнозинство от присъстващите 
избрани от Съвета на надзорните 
органи членове. Всеки от тези членове
има право на един глас. 

Or. en

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 заличава се
Независимост

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

Or. en

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Управителният съвет назначава и 
отстранява от длъжност членовете 

заличава се
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на Апелативния съвет в 
съответствие с член 44, параграф 3 и 
член 44, параграф 5.

Or. en

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 116

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя на Европейския 
парламент списък с трима одобрени 
кандидати. След като изслуша тези 
кандидати, Европейският парламент 
избира един от тях. Избраният по 
този начин кандидат се назначава от 
Съвета на надзорните органи.

Or. en
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Изменение 117

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Европейският парламент е на 
мнение, че никой от одобрените 
кандидати не отговаря в достатъчна 
степен на изискванията по алинея 
първа, откритата процедура за 
подбор започва отначало.

Or. en

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 –  алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Съветът на надзорните органи избира 
също измежду своите членове 
заместник, който да изпълнява 
функциите на Председателя в негово 
отсъствие. Този заместник не е член на 
Управителния съвет.
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Or. en

Изменение 120

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нито държавите-членки, нито 
институциите на Европейския съюз, 
нито други публични или частни 
органи не се опитват да оказват 
влияние върху Председателя при 
изпълнение на задачите му.

Or. en

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският парламент може да 
покани Председателя или неговия 
заместник, като напълно зачита 
неговата независимост, редовно да
прави изказвания пред
компетентната комисия и да
отговаря на въпроси, поставени от 
членовете на същата комисия.

1. Председателят прави изказвания 
пред Европейския парламент и 
отговаря на всички въпроси, поставени 
от членовете на ЕП.

Or. en
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Изменение 122

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският парламент може също 
да поиска от Председателя да представи 
доклад относно изпълнението на 
неговите задължения. 

2. Европейският парламент може също 
да поиска от Председателя да представи 
доклад относно изпълнението на 
неговите задължения пред Европейския 
парламент, когато това бъде 
поискано, и не по-малко от 15 дни 
преди да направи изказването, 
посочено в параграф 1.

Or. en

Изменение 123

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Председателят се назначава от Съвета 
на надзорните органи, след открита 
процедура за подбор, организирана и 
управлявана от Комисията, и след 
утвърждаване от Европейския 
парламент, въз основа на неговите 
качества, умения, познания за 
участниците на финансовите пазари и за 
самите пазари и опит, свързан с 
финансовия надзор и регулиране.

Or. en



PR\803317BG.doc 73/86 PE438.409v01-00

BG

Изменение 124

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нито държавите-членки, нито 
институциите на ЕС, нито други 
публични или частни органи не се 
опитват да оказват влияние върху 
Изпълнителния директор при 
изпълнение на задачите му.

Or. en

Изменение 125

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Съвместният комитет служи като 
форум, чрез който Органът си 
сътрудничи редовно и тясно и осигурява 
междусекторната съгласуваност в 
рамките на всички стълбове на 
Европейския надзорен орган, по-
специално относно:
- финансови конгломерати;
- счетоводство и одит;
- микропруденциални анализи за 
финансова стабилност;
- инвестиционни продукти на дребно; 
както и
- мерки срещу прането на пари.

Or. en
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Изменение 126

Предложение за регламент
Член 40 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 40а
Надзор

1. Съвместният комитет изпълнява 
задачите на консолидиращ надзорен 
орган по отношение на всички 
участници на финансовите пазари и 
ключови участници на финансовите 
пазари съгласно член 12а.
2. Съвместният комитет финансира 
тези надзорни дейности чрез събиране 
на такса от всеки участник на 
пазара, когото надзирава, на основата 
на риска този участник да стигне до 
ликвидация.

Or. en

Изменение 127

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Съвместният комитет се състои от 
всички председатели на Европейските 
надзорни органи и, когато е 
целесъобразно, председателя на 
подкомитета, създаден съгласно член 
43. 

Or. en
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Изменение 128

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 129

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се
Състав

1. Апелативният съвет е съвместна 
структура на Европейския банков 
орган, Европейския орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване и Европейския 
орган за ценни книжа и пазари.
2. Апелативният съвет се състои от 
шестима членове и шестима 
заместници, които разполагат със 
съответните знания и опит, с 
изключение на настоящи служители 
на компетентните органи или на 
други национални или общностни 
институции, участващи в 
дейностите на Органа.
Апелативният съвет определя своя 
Председател.



PE438.409v01-00 76/86 PR\803317BG.doc

BG

Решенията на Апелативния съвет се 
приемат с мнозинство от поне 
четирима от неговите шест членове.
Апелативният съвет се свиква от 
Председателя, когато е необходимо.
3. Двама членове на Апелативния 
съвет и двама заместници се 
назначават от Управителния съвет 
на Органа от списък с подбрани 
кандидати, предложен от 
Комисията, след покана за изразяване 
на интерес, публикувана в Официален 
вестник на Европейския съюз, и след 
консултации със Съвета на 
надзорните органи. 
Останалите членове се назначават в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№…../…..[EОЗППО] и Регламент (ЕО) 
№…/…..[EБО]. 
4. Мандатът на членовете на 
Апелативния съвет е пет години. Той 
може да бъде еднократно подновен.
5. Член на Апелативния съвет, който 
е назначен от Управителния съвет на
Органа, не може да бъде отстранен 
по време на мандата си, освен ако не е 
установено виновно извършване на 
сериозно нарушение, и 
Управителният съвет вземе решение 
за това след консултация със Съвета 
на надзорните органи.
6. Органът, Европейският банков 
орган и Европейският орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване осигуряват 
подходяща оперативна и секретарска 
подкрепа за Апелативния съвет.

Or. en
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Изменение 130

Предложение за регламент
Член 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 45 заличава се
Независимост и обективност

1. Членовете на Апелативния съвет 
са независими при вземането на 
решенията си. Те не се обвързват с 
инструкции. Те не могат да 
извършват никакви други задължения 
в Органа, в неговия Управителен 
съвет или в неговия Съвет на 
надзорните органи. 
2. Членовете на Апелативния съвет 
не могат да вземат участие в никакви 
производства по обжалване, ако имат 
какъвто и да е личен интерес или ако 
преди това са участвали като 
представители на една от страните 
в производството, или ако са 
участвали при вземането на 
решението, което се обжалва.
3. Ако на някое от основанията, 
посочени в параграфи 1 и 2, или на 
всякакво друго основание, даден член 
на Апелативния съвет счете, че негов 
колега не може да участва в 
производство по обжалване, той 
съответно уведомява за това 
Апелативния съвет.
4. Всяка от страните в 
производството по обжалване може 
да направи искане за отвод на член на 
Апелативния съвет на всяко от 
основанията, посочени в параграфи 1 
и 2, или при съмнение за 
пристрастност. 
Искането за отвод не може да се 
основава на националността на 
членовете, нито е допустимо, ако 
страната в производството по 
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обжалване, въпреки че й е било 
известно основание за искане на 
отвод, е предприела процесуални 
действия, различни от искане за 
отвод на член от състава на 
Апелативния съвет.
5. Апелативният съвет решава какво 
действие да бъде предприето в 
случаите, посочени в параграфи 1 и 2 
без участието на съответния член. 
За да се вземе такова решение, 
мястото на въпросния член се заема 
от неговия заместник в Апелативния 
съвет, освен ако последният не се 
намира в сходна ситуация. Ако 
случаят е такъв, Председателят 
посочва заместващо лице измежду 
наличните заместници.
6. Членовете на Апелативния съвет 
се ангажират да действат 
независимо в обществен интерес.
За целта те правят декларация за 
обвързване и декларация за интереси, 
като посочват или отсъствието на 
интереси, за които би могло да се 
счита, че накърняват тяхната 
независимост, или наличието на 
преки или косвени интереси, за които 
би могло да се счита, че накърняват 
тяхната независимост. 
Тези декларации се оповестяват 
публично и се правят писмено всяка 
година.

Or. en

Изменение 131

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Апелативният съвет взема решение Съвместният комитет взема решение 
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по жалбата в срок от два месеца след 
нейното подаване.

по жалбата в срок от два месеца след 
нейното подаване.

Or. en

Изменение 132

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато обжалваното решение попада 
в обхвата на настоящия регламент, 
председателят на Органа не може да 
бъде оборен при гласуване.

Or. en

Изменение 133

Предложение за регламент
Член 47 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Искове пред Първоинстанционния съд 
и Съда на Европейските общности

Искове пред Общия съд и Съда

(Това изменение се прилага навсякъде в 
текста.)

Or. en

Изменение 134

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с член 230 от 
Договора пред Първоинстанционния 

1. В съответствие с член 263 от 
Договора пред Първоинстанционния 
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съд и Съда на Европейските общности 
може да бъде заведен иск за оспорване 
на решение на Апелативния съвет или 
на Органа, в случаите когато няма право 
на обжалване пред Апелативния съвет.

съд и Съда на Европейските общности 
може да бъде заведен иск за оспорване 
на решение на Апелативния съвет или 
на Органа, в случаите когато няма право 
на обжалване пред Апелативния съвет.

Or. en

Изменение 135

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Органът е задължен да 
предприеме действие и не изпълни 
задължението си, пред 
Първоинстанционния съд или Съда на 
Европейските общности може да бъде 
заведен иск за бездействие в 
съответствие с член 232 от Договора.

2. Ако Органът е задължен да 
предприеме действие и не изпълни 
задължението си, пред 
Първоинстанционния съд или Съда на 
Европейските общности може да бъде 
заведен иск за бездействие в 
съответствие с член 265 от Договора.

Or. en

Изменение 136

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължителни вноски от 
компетентния национален надзорен 
орган или органи; 

заличава се

Or. en
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Изменение 137

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разходите на Органа включват най-
малко разходите за персонал, 
възнаграждения, както и 
административни, инфраструктурни и 
оперативни разноски. 

2. Разходите на Органа включват най-
малко разходите за персонал, 
възнаграждения, както и 
административни, инфраструктурни и 
оперативни разноски и разноски за 
професионално обучение. 

Or. en

Изменение 138

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на прогнозата Комисията 
включва в предварителния проект на 
общ бюджет на Европейския съюз 
предвижданията, които тя счита за 
необходими за щатното разписание и за 
размера на субсидиите, които ще се 
предоставят от общия бюджет на 
Европейския съюз в съответствие с 
член 272 от Договора.

3. Въз основа на прогнозата Комисията 
включва в предварителния проект на 
общ бюджет на Европейския съюз 
предвижданията, които тя счита за 
необходими за щатното разписание и за 
размера на субсидиите, които ще се 
предоставят от общия бюджет на 
Европейския съюз в съответствие с 
членове 313 и 314 от Договора.

Or. en

Изменение 139

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изискванията за професионална тайна 
съгласно член 287 от Договора и 
съответните разпоредби в съответното 

1. Изискванията за професионална тайна 
съгласно член 339 от Договора и 
съответните разпоредби в съответното 



PE438.409v01-00 82/86 PR\803317BG.doc

BG

общностно законодателство се прилагат 
по отношение на членовете на Съвета на 
надзорните органи и Управителния 
съвет, Изпълнителния директор и 
членовете на персонала на Органа, 
включително служители, временно 
командировани от държавите-членки, 
дори след като са преустановили 
изпълнението на техните задължения. 

законодателство на ЕС се прилагат по 
отношение на членовете на Съвета на 
надзорните органи и Управителния 
съвет, Изпълнителния директор и 
членовете на персонала на Органа, 
включително служители, временно 
командировани от държавите-членки, 
дори след като са преустановили 
изпълнението на своите задължения. 

Or. en

Изменение 140

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Решенията, взети от Органа съгласно 
член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, 
могат да подлежат на обжалване пред 
Омбудсмана или на производство пред 
Съда на Европейските общности, след 
обжалване пред Апелативния съвет, при 
целесъобразност, в съответствие с 
условията, предвидени съответно в 
членове 195 и 230 от Договора.

3. Решенията, взети от Органа съгласно 
член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, 
могат да подлежат на обжалване пред 
Омбудсмана или на производство пред 
Съда на Европейските общности, след 
обжалване пред Апелативния съвет, при 
целесъобразност, в съответствие с 
условията, предвидени съответно в 
членове 228 и 263 от Договора.

Or. en

Изменение 141

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът е отворен за участие в неговата 
работа на държави, които не са членове 
на Европейския съюз и които са 
сключили споразумения с Общността, 
съгласно които са приели и прилагат 
правото на Общността в областта от 

1. Органът е отворен за участие в 
неговата работа на държави, които не са 
членове на Европейския съюз и които са 
сключили споразумения със Съюза, 
съгласно които са приели и прилагат 
правото на Съюза областта от 
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компетенцията на Органа, както се 
посочва в член 1, параграф 2.

компетенцията на Органа, както се 
посочва в член 1, параграф 2.

Or. en

Изменение 142

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Органът е отворен също така за 
участие в неговата работа на трети 
държави, които прилагат 
законодателни норми, признати за 
равностойни в областите на 
компетентност на Органа, посочени 
в член 1, параграф 2, при условие, че са 
сключили споразумения със Съюза.

Or. en

Изменение 143

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията, в тясно сътрудничество 
с Европейския комитет на 
регулаторите на ценни книжа, 
създаден с Решение 2009/77/ЕО на 
Комисията (комитет от ниво 3), 
отговаря за административното 
създаване и първоначалната 
административна дейност на Органа, 
докато Органът придобие оперативната 
способност да изпълнява собствения си 
бюджет.

Or. en
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Изменение 144

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 145

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В този доклад също така се оценява 
напредъкът, постигнат към регулаторно 
и надзорно сближаване в областта на 
управлението и преодоляването на 
кризи в Съюза. Докладът също така 
оценява ефикасността на цялата 
система на европейските надзорни 
органи и бюджетните нужди на 
Органа предвид на увеличаващите се 
негови отговорности, правомощия и 
задачи.  Тази оценка се основава на 
обстойни консултации, включително и с 
Групата на участниците в сектора на 
ценните книжа и пазарите.

Or. en



PR\803317BG.doc 85/86 PE438.409v01-00

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

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 лоялната 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 участници на европейско 
равнище, като в същото време е посочвал важните пропуски в осъществявания от 
Европа надзор на все по-интегрираните финансови пазари (вж. доклада García-Margallo 
y Marfil относно съобщението на Комисията, озаглавено „Прилагане на рамката за 
финансовите пазари: план за действие“ (2000 г.)1, доклада Van den Burg относно 
правилата за пруденциалния надзор в Европейския съюз (2002 г.)2, доклада Van den 
Burg относно политиката в областта на финансовите услуги (2005-2010 г.) – Бяла книга 
(2007 г.)3 и доклада Van den Burg и Daianu, съдържащ препоръки към Комисията 
относно последващи мерки при процеса „Ламфалуси“: бъдещата структура на надзора 
(2008)4). Освен това, някои законодателни актове вече очертават основните принципи 
или сочат общата тенденция по отношение на бъдещата структура за финансов надзор в 
ЕС (вж. доклада Skinner относно предприемането и упражняването на застрахователна 
и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (2009 г.) и доклада Gauzès 
относно предложението за регламент относно агенциите за кредитен рейтинг (2009 г.)).

Във всички свои доклади Европейският парламент призовава Европейската комисия да 
анализира как може да се постигне напредък към по-интегрирана структура за надзор 
успоредно с усилията за постигане на интегриран единен пазар на финансови услуги. 
Той също така отбелязва необходимостта от ефективен надзор на системните и 
пруденциалните рискове на най-важните играчи на пазара. Пруденциалният надзор на 
макроравнище и управлението на кризи следва да бъдат част от мандата за поддържане 
на финансова стабилност. Европейският парламент подкрепя създаването на единен 
европейски надзорен орган за трансграничните институции на равнище ЕС и на 
европейски механизъм за преодоляването на засегналата ги криза.

Европейската комисия взе решение за свикване на група експерти на високо равнище, 
която да изготви предложения за засилване на европейските правила за надзор. През 
февруари 2009 г. председателстваната от г-н дьо Ларозиер група представи своя доклад 
и на 23 септември 2009 г. Комисията представи конкретни законодателни предложения 
с цел:

– Създаване на мрежа от национални органи за финансов надзор, работещи съвместно 
с новия Европейски надзорен орган (ЕНО). Този орган има три стълба. Всеки стълб 

                                               
1 ОВ C 40, 7.2.2001 г., стр. 453.
2 ОВ C 25E, 29.1.2004 г., стр. 394.
3 Непубликуван в Официален вестник.
4 ОВ C 9E, 15.1.2010 г., стр. 48.
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се гради върху Европейските комитети на надзорните органи1, което води до стълб 
за банковата дейност (ESA (B)), стълб за застраховането и професионалното 
пенсионно осигуряване (ESA (IOP)) и стълб за органа за ценни книжа и пазари (ESA 
(SMA)), а Съвместният комитет на европейските надзорни органи осигурява 
подходящо консолидирано регулиране и надзор на европейските финансови пазари.

– Създаване на Европейски съвет за системен риск (ЕССР), който да следи и да 
оценява потенциални заплахи за финансовата стабилност, породени от 
макроикономическата конюнктура и от промените във финансовата система като 
цяло. За тази цел ЕССР осигурява ранно предупреждение за евентуални системни 
рискове и, когато е необходимо, издава препоръки за предприемане на действия по 
отношение на тези рискове2.

Според Съда на ЕО3 член 95 от Договора (понастоящем член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз), 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.

На 26 октомври 2009 г. тези законодателни предложения бяха последвани от първата 
сборна директива за изменение на 11 директиви с цел по-ясно определяне на задачите 
на предложената структура за надзор. През следващите няколко месеца ще бъде 
внесено второ предложение за сборна директива, за да бъде завършен процесът.

                                               
1 Това са 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 обяснителният меморандум е съсредоточен върху предложенията за 
създаване на ЕСФН чрез трансформиране на съществуващите европейски комитети на надзорните 
органи в ЕНО. Предложението за създаване на ЕССР се разглежда в отделен меморандум.
3 Вж. СЕО, C-217/04, точка 44.


