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КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

Европейската комисия предложи създаването на нова структура за финансово 
регулиране на ЕС с цел подобряване на качеството и съгласуваността на надзора, 
гарантиране на по-ефективно изработване на правила и прилагането им и по-добро 
определяне на рисковете във финансовата система. Предлага се да се създаде 
Европейска система за финансов надзор (ЕСФН), която се състои от мрежа от 
национални органи за финансов надзор, работещи съвместно с три европейски 
надзорни органа (ЕНО): Европейския банков орган (ЕБО); Европейски орган за 
застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО); Европейски орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). Ще бъде създаден също така Европейски съвет за 
системен риск (ЕССР), който ще оценява и ще следи за потенциални заплахи за 
финансовата стабилност. 

Комисията по правни въпроси прие становището си, в което подкрепя като цяло целите 
на Комисията, изложени по-горе, както и предложената структура, като при все това 
вярва, че е важно да се спазва принципът на субсидиарност и държавите-членки и 
националните органи за финансов надзор да запазят своите правомощия при 
целесъобразност. 

Основни въпроси

Основното безпокойство на докладчика по отношение на обхвата на правомощията във 
връзка с изработването на правила на ЕНО и Комисията, делегирането на обвързващи 
правомощия на ЕНО, свързани с процеса на вземане на решения, ролята на ЕНО при 
посредничество в случай на възможни разногласия между националните органи за 
финансов надзор бяха разгледани в окончателното становище. 

Тъй като въпросната директива се отнася до 11 други директиви, някои от които все 
още не са приети и могат да бъдат изменени съществено, би било желателно да 
разполага с повече време за извършване на задълбочен правен анализ. Въпреки това се 
очаква становището на комисията по правни въпроси да предостави конструктивни 
елементи за работата на водещата комисия.

Технически стандарти

Съгласно предложенията ЕНО ще могат да разработват проекти на технически 
стандарти, които да бъдат одобрявани от Комисията. Като се има предвид, че 
съображението предвижда, че "техническите стандарти следва да не предоставят избор 
за провеждане на политика", обхватът на настоящите разпоредби изглежда ненужно 
широк, а гъвкавостта се определя като един от основните принципи в обяснителния 
меморандум. Докладчикът приема, че е необходима известна степен гъвкавост с оглед 
ЕНО да функционират ефективно при изработването на технически стандарти, но 
въпреки това вярва, че при някои специфични случаи са необходими изменения, когато 
създаването на техническите стандарти би предоставяло избор за провеждане на 
политика.
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Предложението беше представено от Комисията преди Договорът от Лисабон да влезе 
в сила и поради това се наложи привеждане в съответствие на предложената процедура 
за приемане на техническите стандарти към Договора за функционирането на 
Европейския съюз.  В контекста на подхода на докладчика за това, че приемането на 
техническите стандарти следва да бъде правомощие, предоставено на Комисията в 
съответствие с член 290 от ДФЕС като делегирани актове, комисията прие пакет от 
изменения. Измененията са изготвени с цел да изменят 11-те директиви, които се 
изменят с предложението на Комисията само дотолкова, доколкото засягат 
техническите стандарти и новите органи. Както е посочено в съображение 14 а (ново), 
тези изменения нямат отражение върху всички останали разпоредби относно 
комитологията, които се съдържат в променените директиви, но комисията счита, че 
тези разпоредби трябва да бъдат изменени в най-кратки срокове, за да се приложат 
принципите,  определени в доклада Szajer1 (вж. специално точка 18), като се изразява 
предпочитание, доколкото е възможно, за делегирани актове. 

С пакета от приети изменения се цели придържане към предложенията от доклада 
Szajer, като се предлага делегирането на правомощия на Комисията в съответствие с 
член 29 от ДФЕС за ограничен период от време (в случая 5 години), който може да бъде 
продължен при поискване от страна на Комисията за периоди от пет години, отмяна от 
страна на Парламента или на Съвета по всяко време и възражение от страна на 
Парламента или Съвета в рамките на период от 3 месеца. 

По отношение на съставянето на стандартите от страна на органите и приемането им от 
Комисията, се прави позоваване на процедурата в член 7 от трите регламента за ЕНО.

Уреждане на разногласия между националните надзорни органи

В отделните директиви, засягащи ЕНО, са предвидени механизми, чрез които: ЕНО е в 
състояние да реши кога един национален орган за финансов надзор не е изпълнил някоя 
от неговите препоръки; както и да урежда разногласия между национални органи за 
финансов надзор. Безпокойствата на докладчика за това, че делегирането на права за 
преценка на тези нови агенции би могло да е в противоречие със съдебната практика на 
Съда на ЕС, съгласно която една агенция на Общността не може да надхвърля ясно 
определени изпълнителни правомощия и не може да упражнява правомощия за 
преценка, както и че институция не може да делегира правомощия, които не притежава, 
са отразени в конкретни изменения по отношение на ЕНО, които разрешават 
усложненията в проекта. Тези изменения са свързани по-специално с уреждането на 
разногласия. 

ИЗМЕНЕНИЯ

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

                                               
1 Доклад на комисията по правни въпроси от 29.3.2010 г., докладчик Jozsef Szajer, PE439.171v03-00.
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Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Финансовата криза от периода 
2007/2008 г. разкри сериозни слабости 
по отношение на финансовия надзор, 
както в конкретни случаи, така и по 
отношение на финансовата система като 
цяло. Моделите за надзор на 
национално равнище не успяват да се 
пригодят към интегрираните и 
взаимосвързани европейски финансови 
пазари, където много финансови 
компании извършват трансгранични 
операции и предлагат финансови 
услуги на дружества и потребители. 
Кризата разкри сериозни слабости по 
отношение на сътрудничеството, 
координацията, последователното 
прилагане на законодателството на 
Общността и доверието между 
националните надзорни органи.

(1) Финансовата криза от периода 
2007/2008 г. разкри сериозни слабости 
по отношение на финансовия надзор, 
както в конкретни случаи, така и по 
отношение на финансовата система като 
цяло. Моделите за надзор на 
национално равнище не успяват да се 
пригодят към интегрираните и 
взаимосвързани европейски финансови 
пазари, където много финансови 
компании извършват трансгранични 
операции. Кризата разкри сериозни 
слабости по отношение на 
сътрудничеството, координацията, 
последователното прилагане на 
законодателството на Съюза и 
доверието между националните 
надзорни органи.

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да може Европейската система за 
финансов надзор да функционира 
ефективно, са необходими промени на 
законодателството на Общността в 
полето на действие на тези три Органа. 
Тези промени засягат установяването на 
обхвата на определени правомощия на 
Европейските надзорни органи, 
интегрирането на определени 
правомощия в съществуващите 
процеси, установени в съответното

(6) За да може Европейската система за 
финансов надзор да функционира 
ефективно, са необходими промени на 
законодателството на Съюза в полето на 
действие на тези три Органа. Тези 
промени засягат установяването на 
обхвата на определени правомощия на 
Европейските надзорни органи, 
интегрирането на определени 
правомощия, установени в 
законодателството на Съюза, както и 
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законодателство на Общността, както 
и изменения с цел осигуряване на 
гладкото и ефективно функциониране 
на Европейската система за финансов 
надзор.

изменения с цел осигуряване на 
гладкото и ефективно функциониране 
на Европейската система за финансов 
надзор.

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Създаването на трите Европейски 
надзорни органа (ЕНО) следва да бъде 
придружено от изготвянето на единен 
набор от хармонизирани правила, който 
ще осигури еднаквото прилагане, като 
по този начин ще допринесе за по-
ефективното функциониране на 
вътрешния пазар. В регламентите за 
създаване на ЕСФН се предвижда, че 
Европейските надзорни органи могат да 
разработват проекти на технически 
стандарти в областите, посочени от 
съответното законодателство, които ще 
се предоставят на Комисията за 
приемане във вид на регламенти или 
решения. Съответното законодателство 
следва да определи областите, в които 
Европейските надзорни органи са
оправомощени да разработват 
проекти на технически стандарти.

(7) Създаването на трите Европейски 
надзорни органа (ЕНО) следва да бъде 
придружено от изготвянето на единен 
набор от хармонизирани правила, който 
ще осигури еднаквото прилагане, като 
по този начин ще допринесе за по-
ефективното функциониране на 
вътрешния пазар. В регламентите за 
създаване на ЕСФН се предвижда, че 
Европейските надзорни органи могат да 
разработват проекти на технически 
стандарти в областите, посочени от 
съответното законодателство, които не 
съдържат политически решения, 
които ще се предоставят на Комисията 
за приемане посредством делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския парламент. Съответното 
законодателство следва да определи 
областите, в които Комисията е
оправомощена да приема технически 
стандарти чрез делегирани актове.

Обосновка

Трябва да бъде изяснено в правни термини, че проектите на технически стандарти не 
следва да съдържат политически решения, както е определено в директивите за 
създаване на ЕБО, ЕОЦКП и ЕОЗППО.



AD\813235BG.doc 7/83 PE438.379v02-00

BG

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С определянето на областите на 
техническите стандарти следва да се 
постигне подходящият баланс при 
съставянето на единен набор от 
хармонизирани правила, като се избегне 
прекомерното усложняване на 
регулирането. Следва да се подберат 
само тези области, по отношение на 
които съгласуваните технически 
правила ще допринесат значително за 
финансовата стабилност, защитата на 
вложители, притежатели на 
застрахователни полици и инвеститори, 
както и за осигуряване на пазарната 
ефективност и надеждност и за 
премахване на изкривяването на 
конкуренцията и на рисковете от 
регулаторен арбитраж.

(8) С определянето на областите на 
техническите стандарти следва да се 
постигне подходящият баланс при 
съставянето на единен набор от 
хармонизирани правила, като се избегне 
прекомерното усложняване на 
регулирането. Следва да се подберат 
само тези области, по отношение на 
които съгласуваните технически 
правила ще допринесат значително за 
финансовата стабилност, защитата на 
вложители, притежатели на 
застрахователни полици и инвеститори, 
както и за осигуряване на пазарната 
ефективност и надеждност и за 
премахване на изкривяването на 
конкуренцията и на рисковете от 
регулаторен арбитраж, като 
същевременно се гарантира, че 
политическите решения се вземат – в 
съответствие с обичайните 
процедури – от Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Обосновка

Техническите стандарти следва да не предоставят избор за провеждане на политика. 
Докладчикът подчертава, че политическите решения следва да подлежат на 
законодателен надзор.

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Въпросите, попадащи в обхвата на 
техническите стандарти, следва да са от 
подчертано техническо естество, като 

(9) Въпросите, попадащи в обхвата на 
техническите стандарти, следва да са от 
подчертано техническо естество, като 
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тяхното разработване изисква 
специализирания опит на експерти по 
надзора. Техническите стандарти следва 
да определят условията на прилагане 
на правилата, които са част от 
приетите от Европейския парламент 
и от Съвета основни инструмент и, 
ако е приложимо, от мерките за 
прилагане на Комисията, като не 
изменят несъществени елементи от 
тези актове чрез тяхното допълване, 
inter alia, чрез заличаване на някои от 
тези елементи или чрез допълването 
на акта посредством добавянето на 
нови несъществени елементи. 
Следователно техническите стандарти 
следва да не предоставят избор за 
провеждане на политика. В случаите, 
когато техническите стандарти са 
предназначени за определяне на 
условията за изпълнение на 
правоприлагащите мерки на 
Комисията, те следва да бъдат 
разработени единствено след 
приемането на правоприлагащите 
мерки на Комисията. В случаите, при 
които Комисията понастоящем е 
оправомощена да приема 
правоприлагащи мерки в 
съответствие с процедурите на 
комитета по силата на Решение 
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 
1999 г. за установяване на условията и 
реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията, и 
съдържанието на тези 
правоприлагащи мерки е ограничено 
до определяне на условията на 
прилагане на правилата, които са 
част от основните инструменти, за 
които не се налага допълнително 
допълване, за постигането на 
съгласуваност е целесъобразно да бъде 
въведена процедурата за приемане на 
технически стандарти, предвидена в 
член 7 от Регламент (ЕО) № …/…[ЕБО], 
№. …/… [ЕОЦКП], и №. …/… 

тяхното разработване изисква 
специализирания опит на експерти по 
надзора. Техническите стандарти с 
общо приложение следва да са 
ограничени до допълване или изменяне 
на някои несъществени елементи на 
основния законодателен акт. 
Следователно техническите стандарти 
следва да не предоставят избор за 
провеждане на политика. В 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема тези 
технически стандарти чрез 
делегирани актове. Комисията следва 
да може да използва специализирания 
опит на ЕНО, както е установено в 
регламентите за създаване на ЕСФН. 
Поради това, с цел постигане на 
съответствие е целесъобразно да бъде 
въведена процедурата за приемане на 
технически стандарти, предвидена в 
член 7 от Регламент (ЕО) № …/… 
[ЕБО], №. …/… [ЕОЦКП], и №. …/… 
[ЕОЗППО].
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[ЕОЗППО].

Обосновка

В случаите, когато законодателството е в процес на преразглеждане, следва да се 
използват надлежните съзаконодателни процедури, за да се гарантира пълна 
сигурност относно това, какво следва да се съдържа в техническите стандарти, 
така че необходимите промени да бъдат направени съгласно надлежните процедури.

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Поради това, настоящата 
директива следва да набележи 
ситуации, при които може да се 
наложи разрешаване на процедурен 
или съществен въпрос, засягащ 
съответствието със 
законодателството на Съюза, който 
не може да бъде разрешен 
самостоятелно от надзорните 
органи. В такива случаи един от 
участващите надзорни органи следва 
да може да отнесе въпроса до 
компетентния ЕНО. ЕНО следва да 
действа в съответствие с 
процедурата, предвидена в 
настоящата директива. Той следва да 
може да изиска от засегнатите 
компетентни органи да предприемат 
конкретно действие или да се 
въздържат от всякакво действие, с 
цел въпросът да бъде разрешен и да се 
гарантира съответствие със 
законодателството на Съюза, със 
задължително действие за 
съответните компетентни органи.
В случаите, когато съответното 
законодателство на ЕС дава право на 
преценка на държавите-членки, 
решенията на ЕНО не следва да 
заместват оперативната 
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самостоятелност на националните 
надзорни органи в съответствие с 
законодателството на Съюза.

Обосновка

За да има съответствие с практиката на Съда (дела C -9/56 и 10/56, Meroni / 
Върховен орган, [1958] Сборник 133 и 157) е важно решенията, вземани от 
европейските надзорни органи (ЕНО), да не заменят законното упражняване на 
правото на преценка от страна на националните надзорни органи. Съгласно 
решението по делото Meroni, една институция не може да делегира правомощия, 
които самата тя не притежава.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В Директива 2006/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 юни 2006 г. относно предприемането 
и осъществяването на дейност от 
кредитните институции е предвидено 
посредничество за уреждане на спорове 
или съвместни решения във връзка с 
определянето на значимите клонове за 
целите на участието в колегиум на 
надзорните органи, одобряването на 
модели и оценка на груповия риск. Във 
всички тези области следва чрез 
изменения да бъде ясно посочено, че 
при разногласие по време на 
определения срок Европейският банков 
орган може да разреши разногласието 
посредством процеса, установен в 
Регламент (ЕО) № …/… [ЕБО]. С този 
подход се изяснява, че разногласията 
могат да бъдат разрешени, а 
сътрудничеството — укрепено преди по 
отношение на дадена институция да 
бъде взето или издадено окончателно 
решение.

(13) В Директива 2006/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 юни 2006 г. относно предприемането 
и осъществяването на дейност от 
кредитните институции е предвидено 
посредничество за уреждане на спорове 
или съвместни решения във връзка с 
определянето на значимите клонове за 
целите на участието в колегиум на 
надзорните органи, одобряването на 
модели и оценка на груповия риск. Във 
всички тези области следва чрез 
изменения да бъде ясно посочено, че 
при разногласие по време на 
определения срок Европейският банков 
орган може да разреши разногласието 
посредством процеса, установен в 
Регламент (ЕО) № …/… [ЕБО]. С този 
подход се изяснява, че Европейският 
банков орган не може да заменя 
преценката на националните 
надзорни органи, но разногласията 
могат да бъдат разрешени, а 
сътрудничеството – укрепено, преди по 
отношение на дадена институция да 
бъде взето или издадено окончателно 
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решение.

Обосновка

За да се гарантира съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС, в 
областите на разногласие между националните органи за финансов надзор 
възможностите на ЕНО да съдействат за постигане на съгласие не следва да се 
разширяват до степен, че да могат да заменят преценката на националните надзорни 
органи.

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Привеждането на процедурите 
по комитология в съответствие 
съответно с член 290 (делегирани 
актове) и член 291 (актове за 
изпълнение) от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) следва да бъде направено 
постепенно. Настоящата директива 
следва да приспособи съответните 
разпоредби от изменените директиви, 
посочени в съображение 20, към 
членове 290 и 291 от ДФЕС само 
дотолкова, доколкото това засяга 
новите ЕНО и единствено до степен, 
в която те се отнасят до 
техническите стандарти. Това
привеждане в съответствие, както и 
допълнителни привеждания в 
съответствие с други разпоредби 
относно комитологията, които се 
съдържат в изменените директиви, 
не следва да бъдат ограничавани до 
мерки, които преди са попадали в 
процедурата по регулиране с контрол, 
но следва да обхващат всички 
подходящи мерки от общ характер, 
независимо от процедурата на 
вземане на решения или процедурата 
по комитология, които са били 
приложими за тях преди влизане в 
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сила на Договора от Лисабон; С цел 
гарантиране на съгласуваност и в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива, следва да се 
направи допълнително привеждане в 
съответствие с членове 290 и 291 от 
ДФЕС на други процедури по 
комитология, които се съдържат в 
изменените директиви, посочени в 
съображение 20.

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Поверителната информация, 
предавана или обменяна между 
компетентните органи и 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари или Европейския съвет за 
системен риск, следва да попада в 
обхвата на задължението за 
професионална тайна, с което са 
обвързани настоящите или бившите 
служители на компетентните 
органи, които получават 
информацията.

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) В областите, по отношение на 
които Органите са задължени да 
разработват проекти на технически 
стандарти, тези проекти на 
технически стандарти следва да 
бъдат предадени на Комисията в 
рамките на три години след 

заличава се
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създаването на Органите.

Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 3
Директива 2002/87/ЕО
Глава III – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВОМОЩИЯ И 
ПРОЦЕДУРИ НА КОМИТЕТА

ДЕЛЕГИРАНИ ПРАВОМОЩИЯ

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 6
Директива 2002/87/ЕО
Член 21 а - заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Технически стандарти Технически стандарти – делегирани 
актове

1. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящата директива, 
Европейските надзорни органи могат 
в съответствие с член 42 от 
Регламент …/… [ЕБО], 
Регламент …/… [ЕОЗППО] и 
Регламент …/… [ЕОЦКП] да 
разработват проекти на технически 
стандарти по отношение на:

1. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти по 
отношение на член 6, параграф 2, за да 
се изяснят методите за изчисляване, 
изброени в Приложение І, част ІІ, но 
без да се засяга член 6, параграф 4.
Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
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Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

(a) член 2, параграф 11, за да се 
определят условията на прилагане на 
член 17 от Директива 78/660/ЕИО на 
Съвета в контекста на настоящата 
директива;
(б) член 2, параграф 17, за да се 
определят условията на прилагане във 
връзка с процедурите за определяне на 
„заинтересовани компетентни 
органи“;
в) член 3, параграф 5, за да се 
определят условията на прилагане на 
алтернативните параметри за 
определянето на финансов 
конгломерат;
(г) член 6, параграф 2, за да се 
определят условията на прилагане на 
методите за изчисляване, изброени в 
Приложение І, част ІІ, без да се засяга 
член 6, параграф 4;
(д) член 7, параграф 2, за да се 
определят начините за включване на 
елементите, попадащи в обхвата на 
определението „концентрации на 
риска“, в посочения във втората 
алинея контрол за спазването на 
финансовите правила;
(е) член 8, параграф 2, за да се 
определят начините за включване на 
елементите, попадащи в обхвата на 
определението „сделки в рамките на 
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групировката“, в посочения в 
третата алинея контрол за спазване 
на нормите за финансова сигурност;
Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО], Регламент …/… 
[ЕОЗППО] и Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕБО], 
Регламент …/… [ЕОЗППО] и 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Обосновка

Тъй като Директива 78/660/ЕИО в момента е в процес на преразглеждане, 
докладчикът е убеден, че техническите стандарти не следва да се изготвят преди 
пълните резултати от това преразглеждане.

Съществуващото законодателство вече предвижда дефиниция на „заинтересовани 
компетентни органи“ без позоваване на мерките по прилагане или изискване за 
допълнително дефиниране; поради това тя следва да бъде изменена само след 
пълното преразглеждане на директивата, включително оценка на въздействието.

Определянето на условията на прилагане на тези параметри би представлявало 
политическо решение и би било извън обхвата на техническите стандарти.

Текстът е неясен; „уточняване” следва да замени „определяне на условията на 
прилагане”. Докладчикът счита, че това дава много по-голяма яснота и така се 
избягва неправилното впечатление, че ниво 3 допълва нива 1 или 2.

Определянето на обхвата на „концентрации на риска” не представлява чисто 
техническо изчисление, а по-скоро би наложило, до известна степен, политически 
решения; поради това не е подходящо то да се превърне в технически стандарт.

Обхватът на определението „сделки в рамките на групировката“ вече е включен в 
първоначалната директива и преформулирането на това определение би било най-
вероятно предмет на политическо решение. Ако се счете за необходимо, тази промяна 
следва да се направи чрез надлежно извършено преразглеждане на директивата.

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2003/6/ЕО
Член 16 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури единното прилагане 
на параграфи 2 и 4, Европейският 
орган за ценни книжа и пазари може 
да разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане във връзка с 
подаването на искания за обмен на 
информация и трансгранични проверки.

5. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, технически стандарти във връзка с 
подаването на искания за обмен на 
информация и трансгранични проверки.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].
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Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Член 4 – точка 1 – буква б
Директива 2003/41/ЕО
Член 13 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящата директива, 
Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно 
осигуряване, създаден с Регламент 
…/… на Европейския парламент и на 
Съвета, разработва проекти на 
технически стандарти относно 
информацията, предоставяна на 
компетентните органи. Органът 
представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

2. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти относно 
информацията, предоставяна на 
компетентните органи.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
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технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЗППО].

в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕОЗППО].

Изменение 15

Предложение за директива – акт за изменение
Член 4 – точка 2
Директива 2003/41/ЕО
Член 20 – параграф 11 – алинея 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящата директива, 
Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
разработва проекти на технически 
стандарти, в които за всяка държава-
членка се посочват разпоредбите от 
пруденциално естество в областта на 
системите на професионално пенсионно 
осигуряване, които не са обхванати от 
позоваването на националното социално 
и трудово законодателство в параграф 1. 
Органът представя на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти до 1 януари 2014 г.

11. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, технически стандарти, в които за 
всяка държава-членка се посочват 
разпоредбите от пруденциално естество 
в областта на системите на 
професионално пенсионно осигуряване, 
които не са обхванати от позоваването 
на националното социално и трудово 
законодателство в параграф 1.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
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време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЗППО].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕОЗППО].

Изменение 16

Предложение за директива – акт за изменение
Член 5 – точка 1
Директива 2003/71/ЕО
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В член 8 се добавя следният 
параграф 5:

"5. За да се подсигури единното 
прилагане на параграф 2 и да се вземе 
под внимание техническото развитие 
на финансовите пазари, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари, създаден с Регламент …/… на 
Европейския парламент и на Съвета, 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на изпълнение на 
правоприлагащите мерки, приети от 
Комисията съгласно параграф 4. 
Органът представя на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти до 1 януари 2014 г.

заличава се

Комисията може да приема 
посочените в първата алинея проекти 
на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
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изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“

Изменение 17

Предложение за директива – акт за изменение
Член 5 – точка 4
Директива 2003/71/ЕО
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член и да се
вземе под внимание техническото 
развитие на финансовите пазари, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари разработва проекти на
технически стандарти с цел определяне 
на условията на изпълнение на 
задължението за предоставяне на 
притурка към проспекта в случай на 
съществен нов фактор, материална 
грешка или неточност във връзка с 
информацията, обхваната в проспекта. 
Органът представя на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти до 1 януари 2014 г.

3. За да се вземе под внимание 
техническото развитие на финансовите 
пазари, Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, технически стандарти с цел 
определяне на условията на изпълнение 
на задължението за предоставяне на 
притурка към проспекта в случай на 
съществен нов фактор, материална 
грешка или неточност във връзка с 
информацията, обхваната в проспекта.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
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време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].

Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение
Член 5 – точка 6
Директива 2003/71/ЕО
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящата 
директивата и да се вземе под 
внимание техническото развитие на 
финансовите пазари, Европейският 
орган за ценни книжа и пазари може 
да разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане във връзка с 
процедурите за уведомяване относно 
удостоверението за одобрение, копието 
от проспекта, превода на обобщението и 
всяка добавка към проспекта.

4. За да се вземе под внимание 
техническото развитие на финансовите 
пазари, Комисията е оправомощена да 
приема технически стандарти чрез 
делегирани актове, в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, във връзка с процедурите за 
уведомяване относно удостоверението 
за одобрение, копието от проспекта, 
превода на обобщението и всяка 
добавка към проспекта.
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Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].

Изменение 19

Предложение за директива – акт за изменение
Член 5 – точка 8 – буква б
Директива 2003/71/ЕО
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се подсигури единното 
прилагане на параграф 2 и да се вземе 
под внимание техническото развитие на 
финансовите пазари, Европейският 

4. За да се вземе под внимание 
техническото развитие на финансовите 
пазари, Комисията е оправомощена да 
приема технически стандарти чрез 
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орган за ценни книжа и пазари може 
да разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на сътрудничество и обмен на 
информация между компетентните 
органи, в т.ч. разработването на 
стандартни формуляри или бланки за 
такова сътрудничество и обмен на 
информация.

делегирани актове, в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, с цел определяне на условията на 
сътрудничество и обмен на информация 
между компетентните органи, в т.ч. 
разработването на стандартни 
формуляри или бланки за такова 
сътрудничество и обмен на 
информация. 

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].
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Изменение 20

Предложение за директива – акт за изменение
Член 6 – точка 2
Директива 2004/39/ЕО
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член и на 
член 7, член 9, параграфи 2—4, 
член 10, параграфи 1—2 и член 12, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на изискванията и процедурите за 
такова разрешително, както е посочено 
в настоящия член и в член 7, член 9, 
параграфи 2—4, член 10, параграфи 1—2 
и член 12.

4. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския
съюз, технически стандарти, свързани с
изискванията и процедурите за такова 
разрешително, както е посочено в 
настоящия член и в член 7, член 9, 
параграфи 2 до 4, член 10, параграфи 1 и 
2 и член 12.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
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технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].

Изменение 21

Предложение за директива – акт за изменение
Член 6 – точка 3
Директива 2004/39/ЕО
Член 10 а - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари разработва проекти на
технически стандарти с цел определяне 
на условията на прилагане във връзка 
със списъка с информация, необходима 
за оценката на придобиване, както е 
посочено в параграф 1, и условията на 
консултационния процес между 
съответните компетентни органи, както 
е посочено в член 10, параграф 4.
Органът представя на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти до 1 януари 2014 г.

8. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, технически стандарти във връзка 
със списъка с информация, необходима 
за оценката на придобиване, както е 
посочено в параграф 1, и условията на 
консултационния процес между 
съответните компетентни органи, както 
е посочено в член 10, параграф 4.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
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време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].

Изменение 22

Предложение за директива – акт за изменение
Член 6 – точка 4
Директива 2004/39/ЕО
Член 31 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член и да се
утвърди единна процедура за 
уведомяване, Европейският орган за 
ценни книжа и пазари може да 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане във връзка със 
задължението за предоставяне на 
информация съгласно параграфи 2 и 4 и 
с процеса на предоставяне на тази 
информация съгласно параграфи 3 и 6, 
включително разработването на 
стандартни формуляри и бланки.

7. За да се утвърди единна процедура за 
уведомяване, Комисията е 
оправомощена да приема технически 
стандарти чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, във връзка със задължението за 
предоставяне на информация съгласно 
параграфи 2 и 4 и с процеса на 
предоставяне на тази информация 
съгласно параграфи 3 и 6, включително 
разработването на стандартни 
формуляри и бланки.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
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ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].

Изменение 23

Предложение за директива – акт за изменение
Член 6 – точка 5
Директива 2004/39/ЕО
Член 32 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член и да се
утвърди единна процедура за 
уведомяване, Европейският орган за 
ценни книжа и пазари може да 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане във връзка със 
задължението за предоставяне на 
информация съгласно параграфи 2 и 4 и 
с процеса на предоставяне на тази 
информация съгласно параграф 3, 
включително разработването на 

10. За да се утвърди единна процедура 
за уведомяване, Комисията е 
оправомощена да приема технически 
стандарти чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, във връзка със задължението за 
предоставяне на информация съгласно 
параграфи 2 и 4 и с процеса на 
предоставяне на тази информация 
съгласно параграф 3, включително 
разработването на стандартни 
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стандартни формуляри и бланки. формуляри и бланки.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].

Изменение 24

Предложение за директива – акт за изменение
Член 6 – точка 9
Директива 2004/39/ЕО
Член 56 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За да се подсигури единното 
прилагане на параграфи 1 и 2, 
Европейският орган за ценни книжа и 

6. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 290 от Договора 
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пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане
във връзка със задължението за 
сътрудничество на компетентните 
органи съгласно параграф 1 и със 
съдържанието на споразуменията за 
сътрудничество съгласно параграф 2, 
включително разработването на 
стандартни формуляри и бланки.

за функционирането на Европейския 
съюз, технически стандарти във връзка 
със задължението за сътрудничество на 
компетентните органи съгласно 
параграф 1 и със съдържанието на 
споразуменията за сътрудничество 
съгласно параграф 2, включително 
разработването на стандартни 
формуляри и бланки.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].
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Изменение 25

Предложение за директива – акт за изменение
Член 6 – точка 10 – буква б
Директива 2004/39/ЕО
Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се подсигури единното 
прилагане на параграф 1, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на задължението на компетентните 
органи за сътрудничество в надзорни 
дейности, в проверки на място или при 
разследвания.

2. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, технически стандарти, свързани 
със задължението на компетентните 
органи за сътрудничество в надзорни 
дейности, в проверки на място или при 
разследвания.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
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[ЕОЦКП].

Изменение 26

Предложение за директива – акт за изменение
Член 6 – точка 11 – буква а)
Директива 2004/39/ЕО
Член 58 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се подсигури единното 
прилагане на параграфи 1 и 2, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на задължението за обмен на 
информация, включително 
разработването на стандартни 
формуляри и бланки.

4. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, технически стандарти, свързани 
със задължението за обмен на 
информация, включително 
разработването на стандартни 
формуляри и бланки.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.
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Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].

Изменение 27

Предложение за директива – акт за изменение
Член 6 – точка 12
Директива 2004/39/ЕО
Член 60 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на задължението за консултиране с 
други компетентни органи преди 
издаването на разрешително, 
включително разработването на 
стандартни формуляри и бланки.

4. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, технически стандарти, свързани 
със задължението за консултиране с 
други компетентни органи преди 
издаването на разрешително, 
включително разработването на 
стандартни формуляри и бланки. 

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
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време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].

Изменение 28

Предложение за директива – акт за изменение
Член 7 – точка 1 – буква б
Директива 2004/109/ЕО
Член 12 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. За да се подсигури единното 
прилагане на параграф 1 от 
настоящия член и да се вземе под 
внимание техническото развитие на 
финансовите пазари, Европейският 
орган за ценни книжа и пазари, 
създаден с Регламент …/… на 
Европейския парламент и на Съвета, 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел установяване на 
хармонизиран стандартен формуляр, 
който ще се използва при съобщаване на 
издателя на информацията, изисквана по 
параграф 1 от настоящия член, или при 
представяне на информацията по 
член 19, параграф 3.

9. За да се вземе под внимание 
техническото развитие на финансовите 
пазари, Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, технически стандарти с цел 
установяване на хармонизиран 
стандартен формуляр, който ще се 
използва при съобщаване на издателя на 
информацията, изисквана по параграф 1 
от настоящия член, или при представяне 
на информацията по член 19, 
параграф 3.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
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от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Органът представя на Комисията 
проектите на технически 
стандарти, посочени в първата 
алинея, до 1 януари 2014 г. Комисията 
може да приема посочените в първата 
алинея проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].

Изменение 29

Предложение за директива – акт за изменение
Член 7 – точка 2 – буква б
Директива 2004/109/ЕО
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се подсигури единното 
прилагане на параграф 1 и да се вземе 
под внимание техническото развитие на 
финансовите пазари, Европейският 
орган за ценни книжа и пазари 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел установяване на 

3. За да се вземе под внимание 
техническото развитие на финансовите 
пазари, Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, технически стандарти с цел 
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хармонизиран стандартен формуляр, 
който ще се използва при съобщаване 
на издателя на информацията, 
изисквана по параграф 1, или при 
представяне на информацията по 
член 19, параграф 3.

установяване на хармонизиран 
стандартен формуляр, свързан със 
съобщаването на издателя на 
информацията, изисквана по параграф 1, 
или представянето на информацията по 
член 19, параграф 3.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Органът представя на Комисията 
проектите на технически 
стандарти, посочени в първата 
алинея, до 1 януари 2014 г. Комисията 
може да приема тези проекти на 
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].“;

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕОЦКП].“;
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Изменение 30

Предложение за директива – акт за изменение
Член 8 – точка 1
Директива 2005/60/ЕО
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член и да се
вземе под внимание техническото 
развитие при борбата с изпирането на 
пари и финансирането на тероризма, 
Европейският банков орган, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари и Европейският орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване могат да 
разработват проекти на технически 
стандарти в съответствие с член 42 от 
Регламент …/…, Регламент …/… и 
Регламент …/… на Европейския 
парламент и на Съвета с цел определяне 
на вида на допълнителните мерки, 
посочени в член 31, параграф 3, и 
минималните действия, които се 
предприемат от кредитните и 
финансовите институции, когато в 
законодателството на трета страна не се 
разрешава прилагането на мерките, 
изисквани по силата на първата алинея 
от параграф 1.

4. За да се вземе под внимание 
техническото развитие при борбата с 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризма, Комисията е 
оправомощена да приема чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз в съответствие с член 42 от 
Регламент …/…, Регламент …/… и 
Регламент …/… на Европейския 
парламент и на Съвета с цел определяне 
на вида на допълнителните мерки, 
посочени в член 31, параграф 3, и 
минималните действия, които се 
предприемат от кредитните и 
финансовите институции, когато в 
законодателството на трета страна не се 
разрешава прилагането на мерките, 
изисквани по силата на първата алинея 
от параграф 1.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
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Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО], Регламент …/… 
[ЕОЦКП] и Регламент …/… 
[ЕОЗППО].“.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕБО], 
Регламент …/… [ЕОЦКП] и 
Регламент …/… [ЕОЗППО].“.

Изменение 31

Предложение за директива – акт за изменение
Член 8 – точка 2
Директива 2005/60/ЕО
Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член и да се
вземе под внимание техническото 
развитие при борбата с изпирането на 
пари и финансирането на тероризма, 
Европейският банков орган, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари и Европейският орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване могат да 
разработват проекти на технически 
стандарти в съответствие с член 42 от 
Регламент …/…, Регламент …/… и 
Регламент …/… на Европейския 
парламент и на Съвета с цел определяне 
на условията на прилагане във връзка 
с минималното съдържание на 
комуникациите, посочени в параграф 2.

4. За да се вземе под внимание 
техническото развитие при борбата с 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризма, Комисията е 
оправомощена да приема чрез 
делегирани актове, в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти в 
съответствие с член 42 от Регламент 
…/…, Регламент …/… и Регламент 
…/… на Европейския парламент и на 
Съвета  във връзка с минималното 
съдържание на комуникациите, 
посочени в параграф 2.

Делегирането на правомощия 
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продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО], Регламент …/… 
[ЕОЦКП] и Регламент …/… 
[ЕОЗППО].“.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕБО], 
Регламент …/… [ЕОЦКП] и 
Регламент …/… [ЕОЗППО].“.

Изменение 32

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 1
Директива 2006/48/ЕО
Член 6 - параграф 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури единното прилагане 
на настоящия член, Европейският 
банков орган, създаден с Регламент 
…/… на Европейския парламент и на 
Съвета, може да разработва проекти 

Комисията е оправомощена да приема 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти, свързани с
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на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на изискванията и процедурите за такъв 
лиценз, както е посочено в членове 7, 8, 
10, 11 и 12, с изключение на условията, 
установени във второто изречение от 
член 11, параграф 1.

изискванията и процедурите за такъв 
лиценз, както е посочено в членове 7, 8, 
10, 11 и 12, с изключение на условията, 
установени във второто изречение от 
член 11, параграф 1.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО].

Комисията може да приема посочените 
в параграф 2 технически стандарти в 
съответствие с процедурата, предвидена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕБО].

Изменение 33

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 3
Директива 2006/48/ЕО
Член 19 – параграф 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският банков орган 
разработва проекти на технически 
стандарти във връзка със списъка с 
информация, необходима за оценката на 
придобиване, както е посочено в 
параграф 1, и условията на 
консултационния процес между 
съответните компетентни власти, както 
е посочено в член 19б, параграф 1.
Органът представя на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти до 1 януари 2014 г.

9. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, технически стандарти във връзка 
със списъка с информация, необходима 
за оценката на придобиване, както е 
посочено в параграф 1, и условията на 
консултационния процес между 
съответните компетентни власти, както 
е посочено в член 19б, параграф 1.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕБО].
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Изменение 34

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 4
Директива 2006/48/ЕО
Член 26 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да се подсигури единното 
прилагане на член 25 и на настоящия 
член и да се установи единна процедура 
за уведомяване по електронен път, 
Европейският банков орган 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане на
информацията, посочена в член 25 и в 
настоящия член, и на процеса за 
предоставяне на информация. Органът 
представя на Комисията тези
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

5. За да се установи единна процедура за 
уведомяване по електронен път, 
Комисията е оправомощена да приема 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти, свързани с
информацията, посочена в член 25 и в 
настоящия член, и на процеса за 
предоставяне на информация.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
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Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕБО].

Изменение 35

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 5
Директива 2006/48/ЕО
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член и да се
установи единна процедура за 
уведомяване по електронен път, 
Европейският банков орган 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане на
информацията, посочена в настоящия 
член, и на процеса за предоставяне на 
информация. Органът представя на 
Комисията тези проекти на 
технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

4. За да се установи единна процедура за 
уведомяване по електронен път, 
Комисията е оправомощена да приема 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти, свързани с
информацията, посочена в настоящия 
член, и на процеса за предоставяне на 
информация.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
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делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕБО].

Изменение 36

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 7
Директива 2006/48/ЕО
Член 42 - параграф 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури единното прилагане 
на настоящия член, Европейският 
банков орган разработва проекти на
технически стандарти с цел определяне 
на процедурите, методите и условията 
на прилагане на изискванията за обмен 
на информация по отношение на 
информацията, която вероятно ще 
улесни наблюдението над кредитните 
институции. Органът представя на 
Комисията тези проекти на 
технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

Комисията е оправомощена да приема 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти, свързани с
процедурите, методите и условията на 
изискванията за обмен на информация 
по отношение на информацията, която 
вероятно ще улесни наблюдението над 
кредитните институции.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
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2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО].

Комисията може да приема посочените 
в параграф 2 технически стандарти в 
съответствие с процедурата, изложена в 
член 7 от Регламент …/… [ЕБО].

Изменение 37

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 8
Директива 2006/48/ЕО
Член 42 a – параграф 1 – алинея 4 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в края на двумесечния период
компетентната власт е отнесла
въпроса до Европейския банков орган в 
съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган
изчаква всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 

„Ако в края на първоначалния 
двумесечен период който и да е от 
засегнатите компетентни органи е 
отнесъл въпроса до Европейския банков 
орган в съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], 
компетентните органи на 
приемащата държава-членка
отлагат своето решение и изчакват
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параграф 3 от въпросния регламент, и 
действа в съответствие с това
решение.  Двумесечният период се 
счита за период на помиряване по 
смисъла на въпросния регламент. 
Европейският банков орган взема своето 
решение в рамките на един месец. Ако 
двумесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.

решението, което Европейският банков 
орган може да вземе в съответствие с 
член 11, параграф 3 от въпросния 
регламент, и вземат своето решение в 
съответствие с решението на Органа. 
Двумесечният период се счита за период 
на помиряване по смисъла на въпросния 
регламент. Европейският банков орган 
взема своето решение в рамките на един 
месец. Ако първоначалният двумесечен 
период е изтекъл или е било постигнато 
съвместно решение, въпросът не се 
отнася до Органа. Решенията на 
Европейския банков орган не 
заместват оперативната 
самостоятелност на 
компетентните органи на 
приемащата държава-членка 
съгласно настоящата директива.

Обосновка

За да има съответствие с практиката на Съда (дела C -9/56 и 10/56, Meroni / 
Върховен орган, [1958] Сборник 133 и 157) е важно решенията, вземани от 
европейските надзорни органи (ЕНО), да не заменят законното упражняване на 
правото на преценка от страна на националните надзорни органи. Съгласно 
решението по делото Meroni, една институция не може да делегира правомощия, 
които самата тя не притежава.

Изменение 38

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 13 – буква б
Директива 2006/48/ЕО
Член 63a – параграф 6 – алинеи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За да се подсигури единното 
прилагане на параграф 1 от 
настоящия член, както и
сближаването на надзорните практики, 
Европейският банков орган 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане на

6. За да се подсигури сближаването на 
надзорните практики, Комисията е 
оправомощена да приема чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти, свързани с
разпоредбите, уреждащи посочените в 
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разпоредбите, уреждащи посочените в 
параграф 1 от настоящия член 
инструменти. Органът представя на 
Комисията тези проекти на 
технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

параграф 1 от настоящия член 
инструменти.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕБО].

Изменение 39

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 14
Директива 2006/48/ЕО
Член 74 – параграф 2 – алинея 2 и 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За оповестяването на тези изчисления от 
кредитните институции, от 31 декември 
2012 г. компетентните власти прилагат 
единни формати, честота, език и дати на 
отчитане. За да се подсигури единното 
прилагане на директивата, 
Европейският банков орган 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел въвеждане, в рамките на 
Общността, на единни формати, 
честота, езици и дати на отчитане преди 
януари 2012 г. Форматите на отчитане 
са пропорционални на естеството, 
мащаба и сложността на дейностите на 
кредитните институции.

За оповестяването на тези изчисления от 
кредитните институции, от 31 декември 
2012 г. компетентните власти прилагат 
единни формати, честота, език и дати на 
отчитане. Комисията е оправомощена 
да приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти с цел 
въвеждане, в рамките на Европейския 
съюз на единни формати, честота, езици 
и дати на отчитане преди януари 2012 г. 
Форматите на отчитане са 
пропорционални на естеството, мащаба 
и сложността на дейностите на 
кредитните институции.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с
процедурата, изложена в член 7 от 

Комисията може да приема посочените 
във втората  алинея технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
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Регламент …/… [ЕБО]. [ЕБО].

Изменение 40

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 15
Директива 2006/48/ЕО
Член 81 – параграф 2 – алинея 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури единното прилагане 
на настоящия член, Европейският 
банков орган, след съгласуване с 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари, разработва проекти на
технически стандарти с цел определяне 
на условията на прилагане на
методиката за оценка в областта на 
кредитните оценки. Органът 
представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

Комисията е оправомощена да приема 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти относно
методиката за оценка в областта на 
кредитните оценки.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
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само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
във втората алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО].“

Комисията може да приема посочените 
във втората  алинея технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕБО].

Изменение 41

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 16
Директива 2006/48/ЕО
Член 84 – параграф 2 – алинеи 3 и 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури единното прилагане 
на настоящия параграф, 
Европейският банков орган може да 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на
практическото и процедурно прилагане 
на условията, при които компетентните 
власти разрешават на кредитните 
институции да използват 
вътрешнорейтингов подход.

Комисията е оправомощена да приема 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти, свързани с
практическото и процедурно прилагане 
на условията, при които компетентните 
власти разрешават на кредитните 
институции да използват 
вътрешнорейтингов подход.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
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делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в третата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО].“

Комисията може да приема посочените 
в третата алинея технически стандарти в 
съответствие с процедурата, предвидена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕБО].

Изменение 42

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 17
Директива 2006/48/ЕО
Член 97 – параграф 2 – алинеи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури единното прилагане 
на настоящия член, Европейският 
банков орган, след съгласуване с
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари, разработва проекти на
технически стандарти с цел определяне 
на условията на прилагане на
методиката за оценка в областта на
кредитните оценки. Органът 
представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

Комисията е оправомощена да приема 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, след консултация с Европейския 
банков орган и Европейския орган за 
ценни книжа и пазари, технически 
стандарти, свързани с методиката за 
оценка за кредитните оценки.“

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 
изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
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срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
във втората алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО].“

Комисията може да приема посочените 
във втората  алинея технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕБО].

Изменение 43

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 18
Директива 2006/48/ЕО
Член 105 – параграф 1 – алинеи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури единното прилагане 
на настоящия член, Европейският 
банков орган може да разработва 
проекти на технически стандарти с цел 
определяне на практическото и 
процедурно прилагане на условията, 
при които компетентните власти 
разрешават на кредитните институции 
да използват усъвършенствани подходи 
за измерване.

Комисията е оправомощена да приема 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти, свързани с
практическото и процедурно прилагане 
на условията, при които компетентните 
власти разрешават на кредитните 
институции да използват 
усъвършенствани подходи за измерване.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно ... и се удължава за 
периоди от пет години при поискване 
от страна на Комисията, направено 
най-късно три месеца преди 



PE438.379v02-00 52/83 AD\813235BG.doc

BG

изтичането на делегирането, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не представи възражения 
срещу такова удължаване преди 
изтичането на срока на 
делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
във втората алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО].“

Комисията може да приема посочените 
във втората  алинея технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕБО].

Изменение 44

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 19
Директива 2006/48/ЕО
Член 106 – параграф 2 – алинеи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури единното прилагане 
на настоящия параграф, 
Европейският банков орган 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане на
изключенията, предвидени в букви в) и 
г). Органът представя на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти до 1 януари 2014 г.

Комисията е оправомощена да приема 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти, свързани с
изключенията, предвидени в букви в) и 
г).

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно …  и се удължава 
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за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема тези
проекти на технически стандарти в 
съответствие с процедурата, изложена в 
член 7 от Регламент …/…  [ЕБО].

Комисията може да приема посочените 
в алинея втора технически стандарти в 
съответствие с процедурата, изложена в 
член 7 от Регламент …/… [ЕБО].

Изменение 45

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 20
Директива 2006/48/ЕО
Член 110 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки изискват 
отчитането да се осъществява най-малко 
два пъти годишно. От 31 декември 
2012 г. компетентните власти прилагат 
единни формати, честота, език и дати на 
отчитане. За да се подсигури единното 
прилагане на директивата, 
Европейският банков орган 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел въвеждане, в рамките на 
Общността, на единни формати, 
честота, език и дати на отчитане преди 
януари 2012 г. Форматите на отчитане 

2. Държавите-членки изискват 
отчитането да се осъществява най-малко 
два пъти годишно. От 31 декември 
2012 г. компетентните органи прилагат 
единни формати, честота, езици и дати 
на отчитане. Комисията е 
оправомощена да приема чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти с цел 
въвеждане, в рамките на Европейския 
съюз, на единни формати, честота, езици
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са пропорционални на естеството, 
мащаба и сложността на дейностите на 
кредитните институции.

и дати на отчитане преди януари 2012 г. 
Форматите на отчитане са 
пропорционални на естеството, мащаба 
и сложността на дейностите на 
кредитните институции.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕБО].

Изменение 46

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 21
Директива 2006/48/ЕО
Член 122a – параграф 10 – алинеи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури единното прилагане 
на настоящия член, Европейският 
банков орган разработва проекти на

Комисията е оправомощена да приема 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
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технически стандарти с цел определяне 
на условията на прилагане на 
настоящия член, включително 
мерките, предприети при нарушаване 
на задълженията за надлежна проверка 
и управление на риска. Органът 
представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти, свързани с
мерките, които следва да се 
предприемат в случай на нарушаване 
на задълженията за надлежна проверка 
и управление на риска.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
във втората алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО].

Комисията може да приема посочените 
във втората алинея технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕБО].

Изменение 47

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 22
Директива 2006/48/ЕО
Член 124 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският банков орган 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане на 
настоящия член и на общата
процедура за оценка на риска. Органът 
представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

6. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти с цел 
определяне на обща процедура за 
оценка на риска.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕБО].

Изменение 48
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 23
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 2 – алинея 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в края на шестмесечния период
компетентната власт е отнесла
въпроса до Европейския банков орган в 
съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган 
изчаква всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, и 
действа в съответствие с това 
решение. Шестмесечният период се 
счита за период на помиряване по 
смисъла на въпросния регламент. 
Европейският банков орган взема своето 
решение в рамките на един месец. Ако 
шестмесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.“

Ако в края на шестмесечния период 
който и да е от засегнатите 
компетентни органи е отнесъл 
въпроса до Европейския банков орган в 
съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган 
отлага своето решение и изчаква 
всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент 
относно предложеното от него 
решение, и взема окончателното си 
решение в съответствие с решението 
на Европейския банков орган. 
Шестмесечният период се счита за 
период на помиряване по смисъла на 
въпросния регламент. Европейският 
банков орган взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
шестмесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.
Решенията на Европейския банков 
орган не заместват оперативната 
самостоятелност на 
компетентните органи на 
консолидиращия надзорен орган 
съгласно настоящата директива.

Обосновка

За да има съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС (дела C -9/56 и 10/56, 
Meroni / Върховен орган, [1958] Сборник,  133 и 157) е важно решенията, вземани от 
ЕНО, да не заместват оперативната самостоятелност на националните надзорни 
органи. Съгласно решението по делото Meroni, една институция не може да делегира 
правомощия, които самата тя не притежава.
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Изменение 49

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 24 – буква б 
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в срок от четири месеца не се 
достигне до такова съвместно решение 
между компетентните органи, 
решението относно прилагането на 
членове 123, 124 и на член 136, 
параграф 2 се взема на консолидирана 
основа от консолидиращия надзорен 
орган след надлежно отчитане на 
оценката на риска на дъщерните 
дружества, извършена от съответните 
компетентни органи. Ако в края на 
шестмесечния период компетентната 
власт е отнесла въпроса до 
Европейския банков орган в 
съответствие с член 11 от 
Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган 
изчаква всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент, и
действа в съответствие с това 
решение. Четиримесечният период се 
счита за период на помиряване по 
смисъла на въпросния регламент. 
Европейският банков орган взема своето 
решение в рамките на един месец. Ако 
четиримесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа.

Ако в срок от четири месеца не се 
достигне до такова съвместно решение 
между компетентните органи, 
решението относно прилагането на 
членове 123, 124 и на член 136, 
параграф 2 се взема на консолидирана 
основа от консолидиращия надзорен 
орган след надлежно отчитане на 
оценката на риска на дъщерните 
дружества, извършена от съответните 
компетентни органи. Ако в края на 
четиримесечния период който и да е 
от засегнатите компетентни органи
е отнесъл въпроса до Европейския 
банков орган в съответствие с член 11 
от Регламент …/… [ЕБО], 
консолидиращият надзорен орган 
отлага своето решение и изчаква 
всяко едно решение, което 
Европейският банков орган може да 
вземе в съответствие с член 11, 
параграф 3 от въпросния регламент 
относно предложеното от него 
решение, и взема окончателното си 
решение в съответствие с решението 
на Европейския банков орган. 
Четиримесечният период се счита за 
период на помиряване по смисъла на 
въпросния регламент. Европейският 
банков орган взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
четиримесечният период е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до Органа. 
Решенията на Европейския банков 
орган не заместват оперативната 
самостоятелност на 
компетентните органи на 
консолидиращия надзорен орган 
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съгласно настоящата директива.

Обосновка

В областите на разногласие между националните органи за финансов надзор 
способността на ЕНО да съдействат за постигане на съгласие не следва да обхваща и 
това да могат да заместват оперативната самостоятелност на националните 
надзорни органи. В случаите, в които ЕНО решат, че предложеното от надзорен 
орган решение не е в съответствие, взетото от националния надзорен орган 
окончателно решение следва да е в съответствие с решението на ЕНО.

Изменение 50

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 24 – буква д
Директива 2006/48/ЕО
Член 129 – параграф 3 – алинеи 10 и 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури единното прилагане 
на настоящия член, Европейският 
банков орган разработва проекти на 
технически стандарти с цел определяне 
на условията на прилагане на посочения 
в настоящия параграф процес на 
вземане на съвместно решение, както и 
във връзка с прилагането на членове 123 
и 124 и на член 132, параграф 2 и с 
оглед на улесняване на вземането на 
съвместни решения. Органът 
представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

Комисията е оправомощена да приема 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на посочения в настоящия параграф 
процес на вземане на съвместно 
решение, както и във връзка с 
прилагането на членове 123 и 124 и на 
член 132, параграф 2 и с оглед на 
улесняване на вземането на съвместни 
решения.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
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Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в десетата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО].

Комисията може да приема посочените 
в десетата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕБО].

Изменение 51

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 27 – буква а
Директива 2006/48/ЕО
Член 131a – параграф 2 – алинеи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури единното прилагане 
на настоящия член и на член 42а, 
параграф 3, Европейският банков 
орган разработва проекти на
технически стандарти за оперативната 
дейност на колегиумите, включително
във връзка с член 42а, параграф 3. 
Органът представя на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти до 1 януари 2014 г.

Комисията е оправомощена да приема 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти за 
оперативната дейност на колегиумите 
във връзка с настоящия член и 
член 42а, параграф 3.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
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Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
във втората алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО].

Комисията може да приема посочените 
във втората алинея технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕБО].

Изменение 52

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 29
Директива 2006/48/ЕО
Член 144 – параграфи 3 и 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури единното прилагане 
на настоящия член, Европейският 
банков орган разработва проекти на
технически стандарти с цел определяне 
на основните аспекти на оповестяване 
на обобщените статистически данни, 
както и формата, структурата, 
съдържанието и датата на годишното 
публикуване на оповестяваните данни, 
предвидени в настоящия член. Органът 
представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

Комисията е оправомощена да приема 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти с цел 
определяне на основните аспекти на 
оповестяване на обобщените 
статистически данни, както и формата, 
структурата, съдържанието и датата на 
годишното публикуване на 
оповестяваните данни, предвидени в 
настоящия член.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
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парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в параграф 3 проекти на технически 
стандарти в съответствие с процедурата, 
изложена в член 7 от Регламент …/… 
[ЕБО].

Комисията може да приема посочените 
в параграф 3 технически стандарти в 
съответствие с процедурата, изложена в 
член 7 от Регламент …/… [ЕБО].

Изменение 53

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 30 – буква б
Директива 2006/48/ЕО
Член 150 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейският банков орган 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на:

3. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти с цел 
определяне на:

а) условията на прилагане на точки 15—
17 от приложение V;

а) условията на прилагане на точки 15—
17 от приложение V;

б) условията на прилагане на част 2 от 
приложение VI по отношение на 
посочените в точка 12 количествени 
фактори, посочените в точка 13 
качествени фактори и посочения в 
точка 14 показател;

б) условията на прилагане на част 2 от 
приложение VI по отношение на 
посочените в точка 12 количествени 
фактори, посочените в точка 13 
качествени фактори и посочения в 
точка 14 показател;

Органът представя на Комисията 
тези проекти на технически 
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стандарти до 1 януари 2014 г.
Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕБО].

Изменение 54

Предложение за директива – акт за изменение
Член 10
Директива 2006/49/ЕО
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да се подсигури единното 
прилагане на параграф 1, 
Европейският банков орган, създаден с 
Регламент …/… на Европейския 
парламент и на Съвета, може да 
разработва проекти на технически 
стандарти за одобрение от Комисията
с цел определяне на практическото и 

5. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти с цел 
определяне на практическото и 
процедурно прилагане на условията, 
при които компетентните органи 
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процедурно прилагане на условията, 
при които компетентните органи 
разрешават на кредитните институции 
да използват вътрешни модели при 
изчисляване на капиталовите 
изисквания по настоящата директива.

разрешават на кредитните институции 
да използват вътрешни модели при 
изчисляване на капиталовите 
изисквания по настоящата директива.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕБО].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕБО].

Изменение 55

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – точка 1
Директива 2009/65/ЕО
Член 5 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 

8. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
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пазари, създаден с Регламент …/… на 
Европейския парламент и на Съвета, 
може да разработва проекти на
технически стандарти с цел определяне 
на условията на прилагане във връзка 
с информацията, която се предоставя 
при подаване на заявление за 
разрешително на ПКИПЦК.

за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти във връзка с 
информацията, която се предоставя на 
компетентните органи при подаване на 
заявление за разрешително на 
ПКИПЦК.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕОЦКП].

Изменение 56

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – точка 2
Директива 2009/65/ЕО
Член 7 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на изискванията във връзка с 
разрешителното на управляващото 
дружество, с изключение на условията, 
установени в параграф 1, буква б от 
настоящия член.

6. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на изискванията във връзка с 
разрешителното на управляващото 
дружество, с изключение на условията, 
установени в параграф 1, буква б) от 
настоящия член.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕОЦКП].

Изменение 57
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – точка 3
Директива 2009/65/ЕО
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на правоприлагащите мерки, приети 
от Комисията по отношение на 
процедурите, договореностите, 
структурите и организационните 
изисквания, посочени в параграф 3 от 
настоящия член.

4. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти по 
отношение на процедурите, 
договореностите, структурите и 
организационните изисквания, посочени 
в параграф 3 от настоящия член.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕОЦКП].
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Изменение 58

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – точка 4
Директива 2009/65/ЕО
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на правоприлагащите мерки, приети 
от Комисията по отношение на 
критериите, принципите и стъпките, 
посочени в първа алинея, букви а), б) и 
в) от настоящия член.

3. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти по 
отношение на критериите, принципите и 
стъпките, посочени в първа алинея, 
букви а), б) и в) от настоящия член.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕОЦКП].
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Изменение 59

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – точка 6
Директива 2009/65/ЕО
Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на условията във връзка с 
разрешителното на самоуправляващото 
се инвестиционно дружество, с 
изключение на условията, установени в 
параграф 1, буква б от настоящия член.

5. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти с цел 
определяне на условията във връзка с 
разрешителното на самоуправляващото 
се инвестиционно дружество, с 
изключение на условията, установени в 
параграф 1, буква б) от настоящия член.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 



PE438.379v02-00 70/83 AD\813235BG.doc

BG

процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

в член 7 от Регламент …/… [ЕОЦКП].

Изменение 60

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – точка 7
Директива 2009/65/ЕО
Член 43 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на правоприлагащите мерки, приети 
от Комисията по отношение на 
съдържанието, формата и метода, чрез 
които се предоставя информацията, 
посочена в параграфи 1 и 3 от 
настоящия член.

6. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти по 
отношение на съдържанието, формата и 
метода, чрез които следва да се 
предоставя информацията, посочена в 
параграфи 1 и 3 от настоящия член. 

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия, 
посочено в алинея първа, по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
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срок от три месеца.
Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена
в член 7 от Регламент …/… [ЕОЦКП].

Изменение 61

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – точка 8
Директива 2009/65/ЕО
Член 50 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на разпоредбите относно категориите 
активи, в които ПКИПЦК могат да 
инвестират в съответствие с настоящия 
член.

4. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти относно 
категориите активи, в които ПКИПЦК 
могат да инвестират в съответствие с 
настоящия член.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
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Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕОЦКП].

Изменение 62

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – точка 9
Директива 2009/65/ЕО
Член 51 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на 
изпълнение на правоприлагащите 
мерки, приети от Комисията по 
отношение на критериите и правилата, 
посочени в параграф 4, букви а), б) и в).

5. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти по 
отношение на критериите и правилата, 
посочени в параграф 4, букви а), б) и в) 
от настоящия член.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 



AD\813235BG.doc 73/83 PE438.379v02-00

BG

само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕОЦКП].

Изменение 63

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – точка 10
Директива 2009/65/ЕО
Член 60 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на 
изпълнение на правоприлагащите 
мерки, приети от Комисията по 
отношение на споразумението, мерките 
и процедурите, посочени в параграф 6, 
букви а), б) и в).

7. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти по 
отношение на споразумението, мерките 
и процедурите, посочени в параграф 6, 
букви а), б) и в) от настоящия член.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия, 
посочено в алинея първа, по всяко 
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време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕОЦКП].

Изменение 64

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – точка 11
Директива 2009/65/ЕО
Член 61 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на 
изпълнение на правоприлагащите 
мерки, приети от Комисията по 
отношение на споразумението и 
видовете нередности, посочени в 
параграф 3, букви а) и б).

4. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти по 
отношение на споразумението и 
видовете нередности, посочени в 
параграф 3, букви а) и б) от 
настоящия член.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
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Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕОЦКП].

Изменение 65

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – точка 12
Директива 2009/65/ЕО
Член 64 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на 
изпълнение на правоприлагащите 
мерки, приети от Комисията по 
отношение на информацията и 
процедурата, посочени в параграф 4, 
букви а) и б).

5. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти по 
отношение на информацията и 
процедурата, посочени в параграф 4, 
букви а) и б) от настоящия член.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
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Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕОЦКП].

Изменение 66

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – точка 13
Директива 2009/65/ЕО
Член 69 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на разпоредбите относно 
съдържанието на проспекта, на 
годишния отчет и на шестмесечния 
отчет, както се посочва в приложение I, 
и формата на тези документи.

5. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти относно 
съдържанието на проспекта, на 
годишния отчет и на шестмесечния 
отчет, както се посочва в приложение I, 
и формата на тези документи.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
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удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на 
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕОЦКП].

Изменение 67

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – точка 14
Директива 2009/65/ЕО
Член 78 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти за одобрение 
от Комисията с цел определяне на 
условията на изпълнение на 
правоприлагащите мерки, приети от 
Комисията по отношение на 
информацията, посочена в параграф 3.

8. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти по 
отношение на информацията, посочена 
в параграф 3 от настоящия член.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
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представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕОЦКП].

Изменение 68

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – точка 15
Директива 2009/65/ЕО
Член 84 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
на условията, приложими спрямо 
временното спиране на обратното 
изкупуване или откупуването на 
дяловите единици на ПКИПЦК, както се 
посочва в параграф 2, букви а), след 
вземането на решение за спиране.

4. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти, свързани с
условията, приложими спрямо 
временното спиране на обратното 
изкупуване или откупуването на 
дяловите единици на ПКИПЦК, както се 
посочва в параграф 2, буква а) от 
настоящия член, след вземането на 
решение за спиране.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
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Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕОЦКП].

Изменение 69

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – точка 16
Директива 2009/65/ЕО
Член 95 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се подсигури единното 
прилагане на член 93, Европейският 
орган за ценни книжа и пазари може 
да разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане във връзка с: 

2. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане 
във връзка с:

а) формата и съдържанието на 
стандартния образец на уведомителното 
писмо, използвано от ПКИПЦК за 
целите на уведомяването съгласно 
член 93, параграф 1, включително и 
указание за кои документи се отнасят 

а) формата и съдържанието на 
стандартния образец на уведомителното 
писмо, използвано от ПКИПЦК за 
целите на уведомяването съгласно 
член 93, параграф 1, включително и 
указание за кои документи се отнасят 
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преводите; преводите;
б) формата и съдържанието на 
стандартния образец на атестацията, 
използвана от компетентните органи на 
държавите-членки, посочена в член 93, 
параграф 3;

б) формата и съдържанието на 
стандартния образец на атестацията, 
използвана от компетентните органи на 
държавите-членки, посочена в член 93, 
параграф 3;

в) процедурата за обмен на информация 
и използването на електронни 
съобщения между компетентните 
органи за целите на уведомяването 
съгласно разпоредбите на член 93.

в) процедурата за обмен на информация 
и използването на електронни 
съобщения между компетентните 
органи за целите на уведомяването 
съгласно разпоредбите на член 93.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕОЦКП].

Изменение 70
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – точка 17
Директива 2009/65/ЕО
Член 101 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. За да се подсигури единното 
прилагане на настоящия член, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари може да разработва проекти 
на технически стандарти с цел 
определяне на условията на прилагане
във връзка с извършването на проверки 
на място или на разследвания, както се 
посочва в параграфи 4 и 5.

9. Комисията е оправомощена да 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти във връзка с 
извършването на проверки на място или 
на разследвания, както се посочва в 
параграфи 4 и 5 от настоящия член.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕОЦКП].

Изменение 71
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – точка 19
Директива 2009/65/ЕО
Член 105

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури единното прилагане 
на разпоредбите относно обмена на 
информация в настоящата 
директива, Европейският орган за 
ценни книжа и пазари може да 
разработва проекти на технически 
стандарти с цел определяне на 
условията на прилагане във връзка с 
процедурите за обмен на информация 
между компетентните органи и между 
компетентните органи и Европейския 
орган за ценни книжа и пазари.

Комисията е оправомощена да приема 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз технически стандарти във връзка с 
процедурите за обмен на информация 
между компетентните органи и между 
компетентните органи и Европейския 
орган за ценни книжа и пазари.

Делегирането на правомощия 
продължава пет години от датата на 
влизане в сила на Директива 
2010/.../ЕС относно … и се удължава 
за периоди от пет години по искане на 
Комисията, отправено най-късно три 
месеца преди изтичането на 
делегирането, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не 
представи възражения срещу такова 
удължаване преди изтичането на 
срока на делегирането.
Независимо от горепосоченото, 
Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.
Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея проекти на
технически стандарти в съответствие с 
процедурата, изложена в член 7 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

Комисията може да приема посочените 
в първата алинея технически стандарти 
в съответствие с процедурата, изложена 
в член 7 от Регламент …/… [ЕОЦКП].



AD\813235BG.doc 83/83 PE438.379v02-00

BG

ПРОЦЕДУРА

Заглавие Правомощия на Европейския банков орган, Европейския орган за 
застраховане и професионално пенсионно осигуряване и 
Европейския орган за ценни книжа и пазари (изменение на 
Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 
2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 
2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО)

Позовавания COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)

Водеща комисия ECON

Становище, изказано от
       Дата на обявяване в заседание

JURI
12.11.2009

Докладчик по становище
       Дата на назначаване

Sajjad Karim
14.12.2009

Разглеждане в комисия 28.1.2010

Дата на приемане 28.4.2010

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

23
0
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-
Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard 
Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva 
Lichtenberger, József Szájer

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване

Kay Swinburne


