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КРАТКА ОБОСНОВКА

С предложението за Директива ще бъдат създадени единни правила в ЕС за 
възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници. 
Чрез предложения механизъм за възстановяване и оздравяване на изпаднали в 
несъстоятелност институции се цели да се запази банковата и финансова система в ЕС 
и да се намалят до минимум разходите на данъкоплатците. Предложението на 
Комисията е разумно, тъй като предлага въвеждането на група от инструменти за 
справяне с банкова несъстоятелност, които биха могли да противодействат на системна 
криза в банковата сфера и които отчитат интересите на пазара и обществото от 
запазване на ключовите банкови услуги, предоставяни от нерентабилната институции и 
същевременно минимизиране на хипотезите, при които на фалиралите институции се 
отпуска държавна помощ. Предложените изменения коригират някои неточни и 
моменти в проекта на директива, внесен от Комисията.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Финансовите пазари на Съюза са 
изключително сложни и 
взаимосвързани, като много кредитни 
институции извършват голяма част от 
дейността си отвъд националните 
граници. Има вероятност 
несъстоятелността на дадена 
трансгранична кредитна институция да 
се отрази върху стабилността на 
финансовите пазари в различните 
държави членки, в които тя извършва 
дейност. Неспособността на държавите 
членки да упражнят контрол върху 
кредитна институция в несъстоятелност 
и да я оздравят по начин, който 
ефективно предотвратява по-мащабните 
поражения върху системата, може да 
подкопае доверието между държавите 
членки и доверието във вътрешния 
пазар в областта на финансовите услуги. 

(2) Финансовите пазари на Съюза са 
изключително сложни и 
взаимосвързани, като много кредитни 
институции извършват голяма част от 
дейността си отвъд националните 
граници. Има вероятност 
несъстоятелността на дадена 
трансгранична кредитна институция да 
се отрази върху стабилността на 
финансовите пазари в различните 
държави членки, в които тя извършва 
дейност. Неспособността на държавите 
членки да упражнят контрол върху 
кредитна институция в несъстоятелност 
и да я оздравят по начин, който 
ефективно предотвратява по-мащабните 
поражения върху системата, може да 
подкопае доверието между държавите 
членки и доверието на 
данъкоплатците във вътрешния пазар 
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Следователно стабилността на 
финансовите пазари е основно условие 
за създаването и функционирането на 
вътрешния пазар.

в областта на финансовите услуги. 
Следователно стабилността на 
финансовите пазари е основно условие 
за създаването и функционирането на 
вътрешния пазар.

Or. bg

Обосновка

Целта на тази политическа рамка е да предостави на съответните органи общи и 
ефективни инструменти и правомощия за справяне с банкови кризи преди да 
настъпят, запазването на финансовата стабилност и свеждането до минимум на 
загубите за данъкоплатците.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Ликвидирането на институция в 
несъстоятелност чрез обичайното 
производство по несъстоятелност следва 
винаги да се разглежда, преди да се 
вземе решение за поддържането на 
институцията като действащо 
предприятие. Институцията в 
несъстоятелност следва да бъде 
поддържана като действащо 
предприятие единствено с използването 
на частни средства, доколкото това е 
възможно. Това може да бъде 
постигнато или чрез продажбата или 
сливането с частен купувач, или чрез 
обезценяване на задълженията на 
институцията, или чрез преобразуването 
на дълга в собствен капитал, което ще 
доведе до рекапитализация.

(28) Ликвидирането на институция в 
несъстоятелност чрез обичайното 
производство по несъстоятелност следва 
винаги да се разглежда, преди да се 
вземе решение за поддържането на 
институцията като действащо 
предприятие. Институцията в 
несъстоятелност следва да бъде 
поддържана като действащо 
предприятие единствено с използването 
на частни средства. Това може да бъде 
постигнато или чрез продажбата или 
сливането с частен купувач, или чрез 
обезценяване на задълженията на 
институцията, или чрез преобразуването 
на дълга в собствен капитал, което ще 
доведе до рекапитализация.

Or. bg

Обосновка

Основна цел на директивата е да съхрани общественото доверие в банковата 
система, като запази финансовата стабилност и сведе до минимум загубите на 
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данъкоплатците. На следващо място в Директивата се посочва, че отпускането на 
публична помощ за изпаднали в несъстоятелност банки не бива да се допуска. В тази 
връзка е неприемливо да съществува и минимална възможност изпаднала в 
несъстоятелност институция да се поддържа като действащо предприятие с 
публични средства.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) С цел да се защити правото на 
акционерите и кредиторите да получат 
сума, не по-малка от сумата, която биха 
получили в резултат на обичайното 
производство по несъстоятелност, 
следва да се предвидят ясни задължения 
относно оценката на активите и 
задълженията на институцията и да се 
отдели достатъчно време за да бъде 
правилно предвидено третирането, 
което щяха да получат при обичайното 
производство по несъстоятелност. 
Оценката на активите и задълженията 
следва да може да започне още във 
фазата на ранната интервенция. Преди 
да бъде предприето дадено 
оздравително действие, следва да се 
извърши оценка на стойността на 
активите и задълженията на 
институцията и на третирането, което 
акционерите и кредиторите биха 
получили при обичайното производство 
по несъстоятелност. Тази оценка следва 
да подлежи на съдебно преразглеждане 
единствено съвместно с решението за 
започване на оздравителна процедура. 
Освен това следва да съществува 
задължение за извършване на 
последващо сравнение ― след 
прилагането на оздравителните 
инструменти, между третирането, което 
акционерите и кредиторите в 
действителност са получили, и 
третирането, което щяха да получат при 

(32) С цел да се защити правото на 
акционерите и кредиторите да получат 
сума, не по-малка от сумата, която биха 
получили в резултат на обичайното 
производство по несъстоятелност, 
следва да се предвидят ясни задължения 
относно оценката на активите и 
задълженията на институцията и да се 
отдели достатъчно време за да бъде 
правилно предвидено третирането, 
което щяха да получат при обичайното 
производство по несъстоятелност. 
Оценката на активите и задълженията 
следва да може да започне още във 
фазата на ранната интервенция. Преди 
да бъде предприето дадено 
оздравително действие, следва да се 
извърши оценка на стойността на 
активите и задълженията на 
институцията и на третирането, което 
акционерите и кредиторите биха 
получили при обичайното производство 
по несъстоятелност. Тази оценка следва 
да подлежи на съдебно преразглеждане 
единствено съвместно с решението за 
започване на оздравителна процедура. 
Освен това следва да съществува 
възможност за извършване на 
последващо сравнение ― след 
прилагането на оздравителните 
инструменти, между третирането, което 
акционерите и кредиторите в 
действителност са получили, и 
третирането, което щяха да получат при 
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обичайното производство по 
несъстоятелност. Ако сравнението 
покаже, че на акционерите и 
кредиторите е изплатена сума за техните 
вземания, по-малка от сумата, която 
щяха да получат при обичайното 
производство по несъстоятелност, те 
следва да имат право да получат 
разликата в плащането. За разлика от 
оценката преди оздравителното 
действие, сравнението следва да може 
да се оспорва отделно от решението за 
започване на оздравителна процедура. 
Държавите членки следва сами да 
определят процедурата, чрез която 
установената разлика в третирането да 
бъде изплатена на акционерите и 
кредиторите. Тази разлика, ако има 
такава, следва да се изплати от 
създадените съгласно настоящата 
директива оздравителни фондове.

обичайното производство по 
несъстоятелност ― в случай, че такова 
сравнение бъде изискано от 
акционерите и кредиторите. Ако 
сравнението покаже, че на акционерите 
и кредиторите е изплатена сума за 
техните вземания, по-малка от сумата, 
която щяха да получат при обичайното 
производство по несъстоятелност, те 
следва да имат право да получат 
разликата в плащането. За разлика от 
оценката преди оздравителното 
действие, сравнението следва да може 
да се оспорва отделно от решението за 
започване на оздравителна процедура. 
Държавите членки следва сами да 
определят процедурата, чрез която 
установената разлика в третирането да 
бъде изплатена на акционерите и 
кредиторите. Тази разлика, ако има 
такава, следва да се изплати от 
създадените съгласно настоящата 
директива оздравителни фондове.

Or. bg

Обосновка

Tъй като преди да бъде предприето дадено оздравително действие се извършва  
оценка на третирането, което акционерите и кредиторите биха получили при 
обичайното производство по несъстоятелност не е нужно последващото сравнение 
между третирането, което акционерите и кредиторите в действителност са 
получили, и третирането, което щяха да получат при обичайното производство по 
несъстоятелност да е задължително освен ако не се поиска от акционерите и 
кредиторите.

Изменение 4

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) институцията е нарушила или 
съществува обективна информация, 
която подкрепя преценката, че 
институцията ще наруши в близко 

а) институцията е нарушила или 
съществува обективна информация, 
която подкрепя преценката, че 
институцията ще наруши в близко 
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бъдеще капиталовите изисквания за 
продължаване на лиценза по начин, 
които би оправдал отнемането на 
лиценза от компетентния орган, защото 
институцията е понесла или е вероятно 
да понесе загуби, които ще изчерпат 
целия ѝ капитал или значителна част от 
него;

бъдеще капиталовите изисквания за 
продължаване на лиценза по начин, 
които би оправдал отнемането на 
лиценза от компетентния орган, защото
институцията е понесла или е вероятно 
да понесе загуби, които ще изчерпат 
нейно имущество, равняващо се на 
целия ѝ записан капитал или на
значителна част от него;

Or. bg

Обосновка

Следва да бъде направено терминологично уточнение, като „капитал“ бъде заместен 
с „имущество“, тъй като капиталът е фиксирана величина. Той е число, което дава 
индикации на кредиторите на банката за нейното имущество. Капиталът може 
единствено да се увеличава или намалява, докато именно имуществото е този актив, 
който може да бъде изчерпан.

Изменение 5

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) наетите лица или бившите наети лица 
на органите по букви а) и б);

г) наетите лица или бившите наети лица 
на органите по букви а), б) и в);

Or. bg

Обосновка

Изискванията за спазване на професионална тайна би следвало да са задължителни не 
само за наетите лица или бившите наети лица на оздравителните органи, 
компетентните органи и ЕБО, но и на ресорните министерства.

Изменение 6

Предложение за директива
Член 103 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощията се делегират за 
неопределен период от време, считано 

2. Правомощията се делегират за срок 
от 5 години, считано от датата, 
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от датата, посочена в член 116. посочена в член 116. Комисията 
изготвя доклад относно делегираните 
правомощия най-късно 6 месеца преди 
изтичането на петгодишния срок за 
делегиране.

Or. bg

Обосновка

Предложението на Комисията за предоставяне на правомощия по приемане на 
делегирани актове за неопределен срок противоречи на чл. 290 ДФЕС. Макар 
неопределеният срок да е все пак начин за конкретизиране на продължителността на 
делегирането, този подход не отчита възможността за изменение на  онези 
фактическите отношения, които представляват предмета на делегиране.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 103 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет в съответствие с 
членове 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 и 
98, влиза в сила само ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
е представил възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок както 
Европейският парламент, така и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. Този 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет в съответствие с 
членове 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 и
98,  влиза в сила само ако нито 
Европейският парламент,  нито Съветът 
е представил възражения в срок от три
месеца след нотифицирането на акта на
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок както
Европейският парламент, така и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. Този 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

Or. bg

Обосновка

Необходимо е срокът за отправяне на възражение да се увеличи, за да могат 
Парламентът  и Съветът да се запознаят в дълбочина с предложения делегиран акт и 
да прецени дали приемането му в такъв вид е целесъобразно и правилно.
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