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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по правни въпроси по принцип подкрепя предложението на Комисията за 
създаване на за нови европейски структури за финансов надзор с цел гарантиране на 
по-ефективен надзор и нормотворчество и по-добро определяне на рисковете във 
финансовата система.  Финансовите кризи показват, че реформата на финансовите 
пазари и на институциите на ЕС е необходима с цел повишаване на конкуренцията чрез 
насърчаване на равнопоставеност и гарантиране на последователност на разпоредбите 
и регулирането. 

I. Член 7 – Технически норми

В член 7, параграф 1, алинея 1 от предложения регламент се цитират директиви, които 
определят правната уредба, в рамките на която Органът може да разработва технически 
стандарти (вж. член 1, параграф 2 от предложението за регламент). Посочените 
директиви 2006/48/EО, 2006/49/EО, 2002/87/EО, 2005/60/EО и 94/19/EО съдържат 
разпоредби относно комитологията1. Промяната на Договора за ЕО в Договор (от 
Лисабон) за функционирането на Европейския съюз води след себе си промяна на 
режима на комитология, или по-точно води до отмяната му. 

По отношение на техническите стандарти комисията е възприела подхода да направи 
необходимото привеждане в съответствие с член 290 от ДФЕС основно в Сборното 
предложение (2009/0161(COD)), докато член 7 от  регламентите относно ЕНО е 
съсредоточен единствено върху процедурата между Комисията и Органа.

ІІ.Членове 9, 10 и 11

1. Предоставяне на компетентност

Предложението за регламент предоставя специална компетентност на новия Орган. 
Договорът не предоставя изрично този вид компетентност (вж. член 5 от Договора за 
ЕС). Съдебната практика на Съда на ЕС все пак допуска възможността институциите на 
Съюза да делегират правомощия на независими изпълнителни или регулаторни органи, 
доколкото това делегиране се отнася единствено до ясно определена изпълнителна 
компетентност, и по-конкретно на упълномощения орган не се предоставят 
правомощия за осъществяване на политически избор. Освен това, при положение че 
Съюзът може да упражнява единствено предоставената му от Договора компетентност 
в съответствие с процедурите, определени в Договора, институциите не могат да 
делегират по-обширна компетентност от  предоставената им от Договора (вж. Дело на 
Съда на ЕС Meroni, 9/56, (1958 г.) Сборник, стр. 133 и 157). 

2. Пряко действие от страна на Органа

                                               
1 Вж. член 151 от Директива 2006/48/EО, член 42 от Директива 2006/49/EО, член 21 от Директива 
2002/87/EО, член 41 от Директива 2005/60/ЕО и член 7а от Директива 94/19/EО.
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Като се позволява ограничено предоставяне на специална компетентност на Органа, 
същевременно в кръга на компетентност на Комисията остава да гарантира спазването 
на общностното право (чрез процедури при неизпълнение на задължение, произтичащо 
от Договорите – член 258 ДФЕС). Въпреки това член 9, параграф 6, член 10, параграф 3 
и член 11, параграф 4 от предложения регламент предоставят „без да се засягат 
правомощията на Комисията по член 226“ от ДЕО (нов член 258 ДФЕС), 
компетентност на Органа да приема – чрез заобикаляне на компетентния национален 
орган – индивидуални решения, които пряко обвързват участниците на пазара. Това е 
извънредна конструкция, която разширява системата на компетентност между 
европейските институции и която според докладчика се нуждае от специална 
обосновка. Докато член 10 е следствие от политическата воля да се реагира бързо и 
ефикасно в случаи на криза, за да се гарантира функционирането и целостта на 
финансовия пазар и финансовата система, членове 9 и 11 се прилагат в нормални, 
ежедневни ситуации.

Въз основа на компромис, получил широка подкрепа, комисията прие изменения по 
отношение на правомощията на Органите, които им позволяват да отправят, в 
ежедневни ситуации, самостоятелни решения към участниците на финансовите пазари 
(член 9, параграф 6 и член 11, параграф 4), като предлага да се следва процедура между 
Органа и Комисията с цел по-добро привеждане в съответствие на правомощията на 
Органите и тези на Комисията в съответствие с член 17, параграф 1 от ДЕС и член 258 
от ДФЕС. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси призовава водещата комисия по икономически и 
парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Общността достигна пределите на 
това, което може да бъде направено в 
рамките на сегашния статут на 
Комитетите на европейските надзорни 
органи, които остават съвещателен 
орган на Комисията. Общността не 
може да продължи да бъде в положение, 
в което не разполага с механизъм, който 
да гарантира, че националните надзорни 
органи вземат възможно най-добрите 
решения по отношение на надзора в 

(6) Съюзът достигна пределите на това, 
което може да бъде направено в рамките 
на сегашния статут на Комитетите на 
европейските надзорни органи. Съюзът
не може да продължи да бъде в 
положение, в което не разполага с 
механизъм, който да гарантира, че 
националните надзорни органи вземат 
възможно най-добрите решения по 
отношение на надзора в интерес на 
трансграничните институции; в което 
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интерес на трансграничните 
институции; в което няма достатъчно 
сътрудничество и обмен на информация 
между националните надзорни органи, в 
което съвместните действия на 
националните органи изискват сложно 
договаряне, за да бъде взет под 
внимание сложната схема от 
регулаторни и надзорни изисквания, в 
което националните решения са най-
често единственият възможен вариант 
за преодоляване на европейските 
проблеми, като в тях се срещат 
различни тълкувания на един и същ 
правен текст. Европейската система за 
надзор следва да бъде изградена така, че 
да отстрани тези недостатъци и да 
осигури система, която е в съответствие 
с целта за стабилен и единен финансов 
пазар за финансови услуги в 
Общността и която свързва 
националните надзорни органи в 
стабилна общностна мрежа.

няма достатъчно сътрудничество и 
обмен на информация между 
националните надзорни органи, в което 
съвместните действия на националните 
органи изискват сложно договаряне, за 
да бъде взет под внимание сложната 
схема от регулаторни и надзорни 
изисквания, в което националните 
решения са най-често единственият 
възможен вариант за преодоляване на 
европейските проблеми, като в тях се 
срещат различни тълкувания на един и 
същ правен текст. Европейската система 
за надзор следва да бъде изградена така, 
че да отстрани тези недостатъци и да
осигури система, която е в съответствие 
с целта за стабилен и единен финансов 
пазар за финансови услуги в Съюза и 
която свързва националните надзорни 
органи в стабилна мрежа на Съюза.

Изменение 2

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 вносители, 
инвеститори и потребители 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 

(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 вносители, 
инвеститори и потребители 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 
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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 
приемане на тези стандарти, 
Комисията следва да бъде ограничена 
със срокове за вземането на 
решенията по приемането им.

избор за провеждане на политика. 
Комисията следва да одобри тези 
проекти за технически стандарти в 
съответствие с правото на Съюза, за да 
им придаде задължителна правна сила. 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема 
техническите стандарти чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Делегирането се извършва в 
основния законодателен акт, като 
Европейският парламент и Съветът 
следва да имат възможност го 
отменят. Периодът за делегиране 
следва да може да се удължава по 
искане на Комисията освен когато 
Европейският парламент или 
Съветът изразят възражения.
Стандартите следва да се приемат 
от Комисията с помощта на 
регламенти или решения като 
делегирани актове съгласно член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. В заглавието на 
тези актове се добавя думата 
„делегиран”, „делегирана” или 
„делегирано”. Приетите съгласно 
процедурата на член 7 от настоящия 
регламент стандарти следва да 
влизат в сила само ако в рамките на 
три месеца Европейският парламент 
или Съветът не направят 
възражение.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 15 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процесът на разработване на 
техническите стандарти в 
настоящия регламент не засяга 

заличава се
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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.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 20 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да бъдат преодолени крайните 
ситуации на системно бездействие от 
страна на съответните компетентни 
органи, Органът следва да бъде 
упълномощен, като последна мярка, да 
приема решения, насочени към отделни 
финансови институции. Тези 
правомощия следва да бъдат ограничени 
до изключителни обстоятелства, при 
които компетентният орган не се 
съобразява с взетите по отношение на 
него решения и в които правото на 
Общността е пряко приложимо за 
финансовите институции по силата на 
действащи или бъдещи регламенти на 
ЕС.

(20) За да бъдат преодолени крайните 
ситуации на системно бездействие от 
страна на съответните компетентни 
органи, Органът следва да бъде 
упълномощен, като последна мярка и 
само в ситуации, изискващи спешна 
намеса, да приема решения, насочени 
към отделни финансови институции, 
които оказват въздействие върху 
вътрешния пазар. Тези правомощия 
следва да бъдат ограничени до 
изключителни обстоятелства, при които 
компетентният орган не се съобразява с 
взетите по отношение на него решения 
и в които правото на Съюза е пряко 
приложимо за финансовите институции 
по силата на действащи или бъдещи 
регламенти на ЕС.
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Изменение 5

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 
финансовите институции 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 финансовата 
институция, 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 запазването на 
финансовата стабилност при ситуации
на кризи, по-специално по отношение 
на стабилизирането на финансовите 
институции 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 финансовата 
институция, следва да не накърняват 
фискалните отговорности на държавите-
членки. Следва да бъде създаден 
механизъм, чрез който държавите-
членки да могат да поискат 
решението на Органа да бъде 
преразгледано.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 41 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) За да се гарантира неговата пълна 
автономност и независимост, Органът 
следва да получи независим бюджет с 
приходи предимно от 
задължителните вноски от 
националните надзорни органи и от 

(41) За да се гарантира неговата пълна 
автономност и независимост, Органът 
следва да получи независим бюджет с 
приходи от общия бюджет на 
Европейския съюз. Бюджетната 
процедура на Съюза следва да се 
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общия бюджет на Европейския съюз. 
Бюджетната процедура на Общността
следва да се прилага дотолкова, 
доколкото се засяга участието на 
Общността. Одитът на сметките 
следва да се извършва от Сметната 
палата.

прилага. Одитът на сметките следва да 
се извършва от Сметната палата.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 7 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Технически норми Технически норми – делегирани актове

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Стандартите се приемат от Комисията 
с помощта на регламенти или решения 
като делегирани актове съгласно член 
290 от Договора за функционирането
на Европейския съюз.

Изменение 9

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 

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

компетентен орган, Органът може да 
разследва предполагаемото неправилно 
прилагане на правото на Съюза.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, ако даден компетентен орган не 
спази посоченото в параграф 4 от 
настоящия член решение в срока, 
предвиден в него, и ако е необходимо да 
бъдат предприети навременни действия 
за коригиране на неспазването на 
законодателството от страна на 
компетентния орган, за да се запазят или 
възстановят нормалните конкурентни 
условия на вътрешния пазар или да се 
гарантира правилното функциониране и 
целостта на финансовата система на 
вътрешния пазар, Органът може, ако 
съответните изисквания, предвидени в 
посоченото в член 1, параграф 2 
законодателство, се прилагат пряко по 
отношение на финансовите институции, 
да приеме отделно решение, насочено 
към дадена финансова институция, с 
което да се изисква тя да предприеме 
необходимото действие за спазване на 
нейните задължения съгласно правото 
на Съюза, включително 
преустановяване на дейността. Преди да 
приеме отделно решени,е Органът 
информира за това Комисията.
Комисията гарантира, че е зачетено 
правото на адресатите на 
препоръката да бъдат изслушани.
Органът и компетентните органи 
предоставят на Комисията цялата 
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необходима информация.
В рамките на две седмици от 
получаване на проекта на решение на 
Органа, Комисията решава дали да го 
одобри. Комисията не може да 
удължава този срок.  Комисията 
може да одобри проекта на решение 
само частично или да го измени, ако 
интересите на Съюза го налагат.
Ако Комисията не одобри проекта за 
решение или го одобри частично, или 
го измени, тя незабавно информира 
Органа под формата на официално 
становище.
В рамките на една седмица от 
получаването на това официално 
становище Органът преразглежда и 
привежда решението си в 
съответствие с официалното 
становище на Комисията и незабавно 
го предава на Комисията.
В рамките на една седмица от 
получаване на измененото решение на 
Органа, Комисията решава дали да го 
одобри или отхвърли.
Ако измененото решение бъде 
отхвърлено от Комисията, то се 
счита за неприето.

Изменение 11

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 

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

Органа, от Европейския парламент, 
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.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, ако даден компетентен орган не 
спази решението на Органа и по този 
начин не може да гарантира, че дадена 
финансова институция спазва 
изискванията, пряко приложими към 
нея по силата на посоченото в член 1, 
параграф 2 законодателство, Органът 
може да приеме отделно решение, в 
съответствие с процедурата, 
определена в член 9, параграф 6, 
насочено към даден участник на 
финансовите пазари, с което се 
изисква тя да предприеме необходимото 
действие за спазване на нейните 
задължения съгласно правото на Съюза, 
включително преустановяване на 
дейността.

Изменение 13

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 и 11, не засяга по никакъв начин

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

отговорности на държавите-членки.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако държава-членка смята, че 
решение, прието съгласно член 11, 
засяга нейните фискални задължения, в 
рамките на месец, след като Органът е 
нотифицирал компетентния орган за 
решението, тя може да уведоми Органа 
и Комисията, че компетентният 
орган няма да изпълни решението.

2. Ако държава-членка смята, че 
решение, прието съгласно член 11, 
засяга пряко нейните фискални 
задължения, в рамките на три работни 
дни, след като Органът е нотифицирал 
компетентния орган за решението, тя 
може да уведоми Органа, Комисията и 
Съвета.

Изменение 15

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 ясно 
показва начина, по който решението 
засяга пряко фискалните й 
отговорности.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от един месец от нотификацията 
от страна на държавата-членка, Органът 

В срок от една седмица от 
нотификацията от страна на държавата-
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информира държавата-членка, дали 
поддържа решението си или го изменя 
или отменя.

членка, Органът информира държавата-
членка, дали поддържа решението си 
или го изменя или отменя.

Изменение 17

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 един месец Съветът решава 
с квалифицирано мнозинство, както е 
определено в член 238 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, дали решението на Органа да 
остане в сила или да бъде отменено.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако държава-членка смята, че 
решение, прието съгласно член 10, 
параграф 2, засяга нейните фискални 
задължения, тя може в рамките на три 
работни дни, след като Органът е 
нотифицирал компетентния орган за 
решението, да уведоми Органа, 
Комисията и Съвета, че компетентният 
орган няма да изпълнени решението.

3. Ако държава-членка смята, че 
решение, прието съгласно член 10, 
параграф 2, засяга пряко нейните 
фискални задължения, тя може в 
рамките на три работни дни, след като 
Органът е нотифицирал компетентния 
орган за решението, да уведоми Органа, 
Комисията и Съвета, че компетентният 
орган няма да изпълнени решението.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 2 
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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 ясно 
показва начина, по който решението 
засяга пряко фискалните й 
отговорности.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а)  задължителни вноски от 
националните публични органи, 
отговарящи за надзора на 
финансовите институции;

заличава се
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