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КРАТКА ОБОСНОВКА

I. Контекст

Въз основа на препоръките от доклада De Larosière Комисията направи предложения за 
нови европейски структури в областта на финансовия надзор. Тези законодателни 
предложения, публикувани от Комисията на 23 септември 2009 г., са насочени към 
създаването на:

- Европейска система за финансов надзор (ЕСФН) за надзор на отделни финансови 
институции („пруденциален надзор на микроравнище”), обхващаща мрежа от 
национални надзорни органи, които работят съвместно с новите европейски 
надзорни органи (ЕНО1), като по този начин ще се съчетае всеобхватна европейска 
рамка за финансов надзор с експертния опит на местните надзорни органи и органите 
за пруденциален надзор на микроравнище;

- Европейски съвет за системен риск (ЕССР), който ще наблюдава и оценява рисковете 
за стабилността на финансовата система като цяло („пруденциален надзор на 
макроравнище”). 

ЕНО ще бъдат органи на Общността с юридическа правосубектност и техните цели ще 
бъдат да се допринесе за: (i) подобряване на равнището на регулиране и надзор на 
вътрешния пазар, (ii) осигуряване защита на целостта и правилната 
работа/функциониране на финансовите пазари и; (iii) запазването на стабилността на 
финансовата система, като същевременно се засили координацията на надзора на 
европейско и международно равнище. 

ІІ. Позиция на докладчика

Докладчикът по становище подкрепя като цяло предложението на Комисията за 
регламент за създаване на нови структури за финансов надзор и неговата цел да 
гарантира по-ефективен надзор, за да бъдат по-добре идентифицирани рисковете във 
финансовата система. Финансовата криза показа необходимостта от реформа в тази 
област с цел повишаване на конкуренцията чрез насърчаване на равнопоставеност и с 
цел гарантиране на последователност на разпоредбите и регулирането. 

1. Член 7 – Технически норми

Предложението, което беше представено преди влизането в сила на Договора от 
Лисабон, се позовава в член 7 на областите в директивите, посочени в член 1, параграф 
2, за които Органът би могъл да разработи проект за технически стандарти, който 
съгласно предложението се одобрява и се приема от Комисията с помощта на 
регламенти или решения. Новата система на делегирани актове и актове за изпълнение, 
въведена с Договора от Лисабон, се различава от „старата” процедура на комитология, 
която вече няма правно основание в Договорите. По тази причина следва да се изясни, 

                                               
1  Това са Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване (EОЗППО )и Европейския орган за ценни книжа и пазари. (ЕОЦКП).
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че Комисията действа посредством делегирани актове по силата на член 290 ДФЕС и че 
Парламентът участва в процедурата в съответствие с член 290 ДФЕС. Също така следва 
да се уточни, че формулираният от Органа проект за технически стандарти няма 
обвързващ характер за Комисията.

2. Член 9 – Последователно прилагане на правилата на Общността
    Член 10 – Действия при извънредни ситуации 
   Член 11 – Уреждане на разногласия между национални надзорни органи

а) Предоставяне на компетентност

Предложението за регламент предоставя специална компетентност на новия Орган. 
Според съдебната практика на Съда на ЕС институциите на Европейския съюз имат 
ограничена възможност да делегират правомощия на независими изпълнителни или 
регулаторни органи, доколкото това делегиране се отнася единствено до ясно 
определена изпълнителна компетентност и по-конкретно на упълномощения орган не 
се предоставят правомощия за осъществяване на политически избор. Освен това, при 
положение че Съюзът може да упражнява единствено предоставената му от Договора 
компетентност в съответствие с процедурите, определени в Договора, институциите не 
могат да делегират по-обширна компетентност от предоставената им от Договора (вж. 
Дело на Съда на ЕС Meroni, 9/56 и 10/57 (1957/1958 г.) Сборник съдебна практика, стр. 
133 и 157).

б) Пряко действие от страна на Органа

Член 9, параграф 6, член 10, параграф 3 и член 11, параграф 4 от предложения 
регламент предоставят, без да се засягат правомощията на Комисията по член 226 от 
ДЕО (нов член 258 от ДФЕС), в случаите, когато съответните изисквания, предвидени в 
посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, се прилагат пряко по отношение на 
финансовите институции, правомощието да приема отделни решения, които са 
насочени пряко към финансови институции в държавите-членки и ги обвързват. 
Докладчикът предлага възможността, Органът да насочва задължителни решения пряко 
към участниците на пазара, да се ограничи до извънредните ситуации на криза, 
предвидени в член 10. Докато член 10 е следствие от политическата воля да се реагира 
бързо и ефикасно в случаи на криза, за да се гарантира функционирането и целостта на 
финансовия пазар и финансовата система, членове 9 и 11 се прилагат в нормални, 
ежедневни ситуации. 

Въз основа на компромис, получил широка подкрепа, комисията по правни въпроси 
прие изменения по отношение на правомощията на органите да приемат отделни 
решения, насочени към участниците на пазара в ежедневни ситуации (член 9, параграф 
6 и член 11, параграф 4), като предлага процедура, която да се следва между Органа и 
Комисията, с цел правомощията на органите да се съгласуват по-добре с 
правомощията, предоставени на Комисията съгласно член 17, параграф 1 от ДЕС и член 
258 от ДФЕС.

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Подсигуряването на правилното и 
пълно прилагане на законодателството 
на Общността е основна предпоставка 
за целостта, ефикасността и нормалното 
функциониране на финансовите пазари, 
стабилността на финансовата система, 
както и за равнопоставените условия на 
конкуренция между финансовите 
институции в Общността. 
Следователно е необходимо създаването 
на механизъм, чрез който Органът да се 
намесва в случаи на неправилно или 
недостатъчно прилагане на правото на 
Общността. Този механизъм следва да 
се прилага в области, в които 
законодателството на Общността
определя ясни и безусловни 
задължения.

(16) Подсигуряването на правилното и 
пълно прилагане на законодателството 
на Общността е основна предпоставка 
за целостта, ефикасността и нормалното 
функциониране на финансовите пазари, 
стабилността на финансовата система, 
както и за равнопоставените условия на 
конкуренция между участниците на
финансовите пазари в Съюза. 
Следователно е необходимо създаването 
на механизъм, чрез който Органът да се 
намесва в случаи на неприлагане на 
правото на ЕС. Този механизъм следва 
да се прилага в области, в които 
законодателството на ЕС определя ясни 
и безусловни задължения.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За да изпълнява ефективно своите 
задължения, Органът следва да има 
правото да изисква цялата необходима 
информация. За да се избегне дублиране 
при предоставянето на информация 
относно финансови институции, тази 
информация се предоставя принципно 
от националните надзорни органи, 
които са най-близо до финансовите 
пазари и институции. В същото време 
обаче Органът следва да има правото да 

(30) За да изпълнява ефективно своите 
задължения, Органът следва да има 
правото да изисква цялата необходима 
информация. За да се избегне дублиране 
при предоставянето на информация 
относно участниците на финансовите 
пазари, тази информация се предоставя 
принципно от националните надзорни 
органи, които са най-близо до 
финансовите пазари и техните 
участници, които са обект на 
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изисква информация пряко от 
финансовите институции и от други 
участници, когато националният 
надзорен орган не предоставя или не 
може да предостави своевременно 
подобна информация. Органите на 
държавите-членки следва да бъдат 
задължени да подпомагат Органа при 
удовлетворяването на такива преки 
запитвания.

изискването поверителната 
информация да не бъде предоставяна 
на структури и органи, които нямат 
право на достъп до нея. В същото 
време обаче Органът следва да има 
правото да изисква информация пряко 
от участниците на финансовите 
пазари и от други участници, когато 
националният компетентен орган не 
предоставя или не може да предостави 
своевременно подобна информация. 
Органите на държавите-членки следва 
да бъдат задължени да подпомагат 
Органа при удовлетворяването на 
такива преки запитвания.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(31) Тясното сътрудничество между 
Органа и Европейския съвет за системен 
риск е от основно значение за 
осигуряването на напълно ефективно 
функциониране на Европейския съвет за 
системен риск и на последващите 
действия във връзка с неговите 
предупреждения и препоръки. Органът 
следва да обменя всякаква полезна 
информация с Европейския съвет за 
системен риск. Данни, свързани с 
отделни предприятия, следва да бъдат 
предоставяни само при обосновано 
запитване и следва да бъдат защитени 
систематично и в съответствие с 
правото на ЕС. При получаването на 
предупреждение или препоръка от 
Европейския съвет за системен риск до 
Органа или до национален надзорен 
орган, Органът следва да предприеме
спешни мерки и да осигури последващи 
действия.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(33) Държавите-членки носят основна 
отговорност за запазването на 
финансовата стабилност при ситуации
на криза, по-специално по отношение 
на стабилизирането на финансовите 
институции в затруднено положение и 
разрешаването на техните проблеми. 
Мерките, предприети от Органа в 
спешни ситуации или при уреждане на 
разногласия, които влияят върху 
стабилността на финансовата 
институция, следва да не накърняват 
фискалните отговорности на държавите-
членки. Следва да бъде създаден 
механизъм, чрез който държавите-
членки да могат да изискат решението 
на Органа да бъде преразгледано.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да взема самостоятелни решения, 
насочени към финансовите институции 
в конкретните случаи, посочени в 
член 9, параграф 6, член 10, параграф 3 
и член 11, параграф 4;

д) да взема самостоятелни решения, 
насочени към финансовите институции 
в конкретните случаи, посочени в 
член 9, параграф 6, член 10, параграф 3 
и член 11, параграф 4, в случаите, 
свързани с пряко приложимо право на 
ЕС;
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Изменение 6

Предложение за регламент
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Технически норми Технически норми – делегирани актове

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С оглед на създаването на 
последователни, ефективни и работещи 
надзорни практики в рамките на 
Европейската система за финансов 
надзор и на осигуряването на общо, 
уеднаквено и последователно прилагане 
на законодателството на Общността, 
Органът издава насоки и препоръки, 
насочени към националните надзорни 
органи или към финансовите 
институции. Органът провежда 
открити обществени консултации 
относно насоките и препоръките и 
анализира свързаните с това 
потенциални разходи и ползи. 
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Насоките се публикуват на интернет 
страницата на Органа.

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

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

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

Ако компетентният орган не спази 
тези насоки или препоръки, той 
съобщава на Органа причините за това. 
Органът публикува тези причини, 
като предоставя на компетентния 
орган надлежно известие за това си 
намерение.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Последователно прилагане на 
правилата на Общността

Неприлагане на правото на ЕС

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

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

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

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

Без да се засягат предвидените в член 20 
правомощия, националният надзорен
орган незабавно предоставя на Органа 
цялата информация, която Органът 
счете за необходима за целите на 

Без да се засягат предвидените в член 20 
правомощия, компетентният орган 
незабавно предоставя на Органа цялата 
информация, която Органът счете за 
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разследването. необходима за целите на разследването.
3. Най-късно два месеца след началото 
на разследването, Органът може да 
отправи до съответния национален 
надзорен орган препоръка относно 
действието, необходимо за спазване на 
правото на Общността.

3. Най-късно два месеца след началото 
на разследването, Органът може да 
отправи до съответния компетентен
орган препоръка относно действието 
необходимо за спазване на правото на 
ЕС.

В рамките на десет работни дни след 
получаване на препоръката 
националният надзорен орган 
информира Органа за стъпките, които е 
предприел или възнамерява да 
предприеме, за да гарантира спазването 
на правото на Общността.

В рамките на десет работни дни след 
получаване на препоръката 
компетентният орган информира 
Органа за стъпките, които е предприел 
или възнамерява да предприеме, за да 
гарантира спазването на правото на 
Европейския съюз.

4. Ако националният надзорен орган 
не е приложил правото на Общността
в рамките на един месец след 
получаване на препоръката на Органа, 
Комисията може, след като е била 
уведомена от Органа или по своя 
собствена инициатива, да вземе 
решение, задължаващо националния 
надзорен орган да предприеме 
действието, необходимо за спазване на 
правото на Общността.

4. Ако компетентният орган не е 
приложил правото на ЕС в рамките на 
един месец след получаване на 
препоръката на Органа, Комисията 
може, след като е била уведомена от 
Органа или по своя собствена 
инициатива, да вземе решение, 
задължаващо компетентния орган да 
предприеме действието, необходимо за 
спазване на правото на ЕС.

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

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

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

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

Органът и националните надзорни
органи предоставят на Комисията 
цялата необходима информация.

Органът и компетентните органи 
предоставят на Комисията цялата 
необходима информация.

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

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

6. Без да се засягат правомощията на 
Комисията по член 226 от Договора, ако 

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

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

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

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

7. Решения, приети съгласно параграф 
6, имат предимство пред всякакво 
предишно решение, прието по същия 
въпрос от националните надзорни 
органи.
Всякакво действие от страна на 
националните надзорни органи във 
връзка с факти, които са предмет на 
решение съгласно параграфи 4 или 6, 
трябва да съответства на тези решения.

Всякакво действие от страна на 
националните надзорни органи във 
връзка с факти, които са предмет на 
решение съгласно параграфи 4 или 6, 
трябва да съответства на тези решения.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решения, приети съгласно параграф 6, 
имат предимство пред всякакво 
предишно решение, прието по същия 
въпрос от националните надзорни 
органи.

заличава се
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уреждане на разногласия между
национални надзорни органи

Уреждане на разногласия между 
компетентните органи в 
трансгранични ситуации

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

институциите на Европейския съюз, 
Органът може да установи контакти с 
надзорни органи, международни 
организации и административни 
органи от трети държави. Тези 
договорености не пораждат правни 
задължения по отношение на 
Европейския съюз и неговите 
държави-членки.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на Органа националните 
надзорните органи и други публични
органи на държавата-членка 
предоставят на Органа цялата 
информация, която му е необходима, за 
да изпълнява възложените му с 
настоящия регламент задължения.

1. По искане на Органа 
компетентните органи на държавата-
членка предоставят на Органа цялата 
информация, която му е необходима, за 
да изпълнява възложените му с 
настоящия регламент задължения, като 
съблюдава изцяло действащите 
разпоредби за поверителността и 
защитата на данни, предвидени в 
съответното право на Европейския 
съюз.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът може също да изиска 
информацията да се предоставя 
периодично.

Органът може също да изиска 
информацията да се предоставя 
периодично. За всяко искане се 
използва при възможност общ 
формат на докладване.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Ако държава-членка смята, че 
решение, прието съгласно член 11, 
засяга нейните фискални задължения, тя 
може да уведоми Органа, Съвета и 
Комисията в срок от три работни дни, 
след като компетентният орган е 
бил нотифициран за решението на 
Органа.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Апелативният съвет се състои от 
шестима членове и шестима 
заместници, които разполагат със 
съответните знания и опит, с 
изключение на настоящи служители на 
националните надзорни органи или на 
други национални или общностни
институции, участващи в дейностите на 
Органа.

Апелативният съвет се състои от 
шестима членове и шестима 
заместници, които се ползват с 
изключително добро име и имат 
доказани знания и професионален 
опит, включително в областта на 
надзора, на достатъчно високо ниво в 
областта на банкирането, 
застраховането, пазарите на ценни 
книжа или други финансови услуги, с 
изключение на настоящи служители на 
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компетентните органи или на други 
национални институции или 
институции на ЕС, участващи в 
дейностите на Органа.
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