
 

AM\1158179BG.docx  PE621.729v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

2.7.2018 A8-0219/12 

Изменение  12 

Филип Ламбертс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0219/2018 

Габриел Мато, Данута Мария Хюбнер 

Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна 

банка: клирингови и платежни системи 

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD) 

Проект на решение 

Съображение 7 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7а) ЕЦБ следва да приеме правила 

относно консултациите с 

обществеността и заинтересованите 

страни и обратната връзка по 

аналогия на тези, предвидени в 

параграф 19 от 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество, когато 

упражняването на регулаторни 

правомощия задължава ЕЦБ, преди да 

приеме предложение, да проведе 

консултации с обществеността по 

отворен и прозрачен начин, като 

прави необходимото организацията и 

срокът на провеждане на тези 

консултации с обществеността да 

позволят възможно най-широко 

участие с цел да се насърчи прякото 

участие на широк кръг от 

заинтересовани страни в тези 

консултации, включително 

консултации с обществеността, 

осъществявани по интернет, да 

съобщи незабавно резултатите от 

тези консултации с обществеността 

и заинтересованите страни на 

Комисията, Парламента и Съвета и 

да ги публикува; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0219/13 

Изменение  13 

Филип Ламбертс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0219/2018 

Габриел Мато, Данута Мария Хюбнер 

Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна 

банка: клирингови и платежни системи 

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD) 

Проект на решение 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ЕЦБ и националните централни банки 

могат да осигурят улеснения, а ЕЦБ да 

приеме регламенти, гарантиращи 

ефикасни и стабилни клирингови и 

платежни системи, както и клирингови 

системи за финансови инструменти, 
в рамките на Съюза и с други страни. 

ЕЦБ и националните централни банки 

могат да осигурят улеснения, а ЕЦБ да 

приеме регламенти, гарантиращи 

ефикасни и стабилни клирингови и 

платежни системи в рамките на Съюза и 

с други страни. 

 За да постигне целите на ЕСЦБ и за 

да изпълни задачите си, ЕЦБ може да 

приема регламенти относно 

клирингови системи за финансови 

инструменти в рамките на Съюза, 

както и регламенти, свързани с 

признаването от Съюза на 

клирингови системи, установени в 

трети държави, само при пълно 

спазване и пълно съответствие със 

законодателните актове, приети от 

Европейския парламент и Съвета в 

тази сфера, както и мерки, приети в 

съответствие с такива актове и при 

всички случаи ограничени до 

изисквания, позволяващи мониторинг 

на дейността на клиринговата 

система, изискванията за докладване 

или изискванията, които са от 

значение за оценката на риска и 

устойчивостта на системата спрямо 

неблагоприятни пазарни условия. 
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 Тези изисквания може също така да 

включват специални изисквания, 

предвидени в законодателните актове 

на Съюза, необходими за справянето 

със ситуации, в които дадена 

клирингова система за финансови 

инструменти създава непосредствен 

риск от значителна вреда върху 

финансовите институции на Съюза, 

важните пазари на Съюза или по-

широката финансова система на 

Съюза, ограничени до изисквания за 

ликвидност, сетълмент, обезпечение, 

оперативна съвместимост и марж. 

Or. en 

 

 


