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Изменение  5 

Йорг Мойтен 

 

Проект на законодателна резолюция 

Позоваване 1 a (ново) 

 
Проект на законодателна резолюция Изменение 

 – като взеха предвид 

четвъртото тире от член 127, 

параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз, с който на Европейската 

система на централните банки се 

възлага задачата да „насърчава 

нормалното функциониране на 

платежните системи“, 

Or. en 

 

Изменение  6 

Перванш Берес 

 

Проект на законодателна резолюция 

Позоваване 4 a (ново) 

 
Проект на законодателна резолюция Изменение 

 – като взе предвид правното 

становище на своята Правна служба, 

Or. en 

Изменение  7 

Йорг Мойтен 

 

Предложение за решение 

Позоваване 1 a (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 като взеха предвид четвъртото тире 

от член 127, параграф 2 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз, с който на Европейската 
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система на централните банки се 

възлага задачата да „насърчава 

нормалното функциониране на 

платежните системи“. 

Or. en 

 

Изменение  8 

Петър Йежек, Тиери Корнийе, Шарл Гьоренс, Лийве Вийринк 

 

Предложение за решение 

Позоваване 1 a (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 като взеха предвид Договора за 

Европейския съюз, и по-специално 

член 51 от него, 

Or. en 

 

Изменение  9 

Йорг Мойтен 

 

Предложение за решение 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(1) Основните задачи, които се 

осъществяват чрез Европейската 

система на централните банки (ЕСЦБ), 

включват определянето и 

осъществяването на паричната политика 

на Съюза и насърчаването на 

нормалното функциониране на 

платежните системи. Сигурните и 

ефикасни инфраструктури на 

финансовите пазари, и по-специално 

клирингoвите системи, са от 

съществено значение за изпълнението 

на тези основни задачи. 

(1) Основните задачи, които се 

осъществяват чрез Европейската 

система на централните банки (ЕСЦБ), 

включват определянето и 

осъществяването на паричната политика 

на Съюза и насърчаването на 

нормалното функциониране на 

платежните системи. 
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Or. en 

 

Изменение  10 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за решение 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(1) Основните задачи, които се 

осъществяват чрез Европейската 

система на централните банки (ЕСЦБ), 

включват определянето и 

осъществяването на паричната политика 

на Съюза и насърчаването на 

нормалното функциониране на 

платежните системи. Сигурните и 

ефикасни инфраструктури на 

финансовите пазари, и по-специално 

клирингoвите системи, са от съществено 

значение за изпълнението на тези 

основни задачи. 

(1) Основните задачи, които се 

осъществяват чрез Европейската 

система на централните банки (ЕСЦБ), 

включват определянето и 

осъществяването на паричната политика 

на Съюза и насърчаването на 

нормалното функциониране на 

платежните системи, което е от 

съществено значение за 

поддържането на финансова 

стабилност. Сигурните и ефикасни 

инфраструктури на финансовите пазари, 

и по-специално клирингoвите системи, 

са от съществено значение за 

изпълнението на тези основни задачи. 

Or. es 

 

Изменение  11 

Йорг Мойтен 

 

Предложение за решение 

Съображение 1 а (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (1a) Четвъртото тире на член 127, 

параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС) трябва обаче да се 

разглежда като ограничено само до 

системите за клиринг на плащания. 

При липсата на изрично позоваване на 
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клиринга на ценни книжа ДФЕС не 

допуска възлагането на задачата за 

клиринг на ценни книжа на ЕЦБ. 

Простата промяна в статута на 

ЕСЦБ и на ЕЦБ не може да породи 

такова ново правомощие. Освен това, 

дори Парламентът не може да 

предостави такова правомощие на 

ЕЦБ, тъй като това по същество би 

представлявало имплицитно 

изменение на ДФЕС. 

Or. en 

 

Изменение  12 

Йорг Мойтен 

 

Предложение за решение 

Съображение 1 б (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (1б) В светлината на дисбалансите 

в еврозоната съществува 

необходимост от подобряване на 

платежната система на ЕСЦБ 

(TARGET2). През последните години е 

налице постоянна тенденция към по-

високи салда в TARGET2. ЕЦБ 

потвърди, че в случай на излизане на 

дадена държава от Евросистемата, 

вземанията на националната ѝ 

централна банка от ЕЦБ, както и 

задълженията към ЕЦБ ще трябва да 

бъдат погасени изцяло. Следователно 

ЕЦБ е изложена на големи финансови 

рискове по отношение на участници 

със задължения към ЕЦБ. Ето защо е 

необходимо ЕЦБ да устрои 

платежната си система по начин, 

намаляващ подобни рискове, например 

чрез изискване на обезпечение. 

Or. en 
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Изменение  13 

Паулу Ранжел 

 

Предложение за решение 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(3) На 4 март 2015 г. Общият съд 

постанови решението си по дело T-

496/117 Обединено кралство 

Великобритания и Северна 

Ирландия/ЕЦБ, съгласно което ЕЦБ не 

разполага с необходимата 

компетентност да регулира дейността на 

клирингoвите системи. Общият съд 

посочи, че член 129, параграф 3 от 

Договора дава възможност на 

Европейския парламент и на Съвета, 

действащи в съответствие с 

обикновената законодателна процедура, 

по препоръка на ЕЦБ, да изменят член 

22 от Устава на Европейска система на 

централните банки и на Европейската 

централна банка (наричан по-долу 

„Уставът на ЕСЦБ“). Съдът заключи, че 

„ако ЕЦБ приеме, че за правилното 

изпълнение на нейната задача по член 

127, параграф 2, четвърто тире, ДФЕС 

следва да ѝ се признае правомощие за 

регламентиране на инфраструктурите, 

извършващи клиринг на сделки с ценни 

книжа, тя следва да поиска от 

законодателя на Съюза да измени член 

22 от Устава, като добави изрично 

позоваване на системите за клиринг на 

ценни книжа“. 

(3) На 4 март 2015 г. Общият съд 

постанови решението си по дело T-

496/1177 Обединено кралство 

Великобритания и Северна 

Ирландия/ЕЦБ, съгласно което „ЕЦБ не 

разполага с необходимата 

компетентност да регулира дейността на 

клирингoвите системи, поради което 

рамката за надзор, в частта ѝ, с 

която на централните контрагенти, 

участващи в клиринга на ценни 

книжа, се налага изискване за 

местонахождение в еврозоната, 

трябва да бъде отменена поради 

липса на компетентност“. Общият 

съд посочи, че член 129, параграф 3 от 

Договора дава възможност на 

Европейския парламент и на Съвета, 

действащи в съответствие с 

обикновената законодателна процедура, 

по препоръка на ЕЦБ, да изменят член 

22 от Устава на Европейска система на 

централните банки и на Европейската 

централна банка (наричан по-долу 

„Уставът на ЕСЦБ“). Поради това 

Съдът заключи, че „ако ЕЦБ приеме, че 

за правилното изпълнение на нейната 

задача по член 127, параграф 2, 

четвърто тире, ДФЕС следва да ѝ се 

признае правомощие за регламентиране 

на инфраструктурите, извършващи 

клиринг на сделки с ценни книжа, тя 

следва да поиска от законодателя на 

Съюза да измени член 22 от Устава, 

като добави изрично позоваване на 

системите за клиринг на ценни книжа“. 
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_________________ _________________ 

7 1 ECLI: EU:T:2015:133. 7 1 ECLI: EU:T:2015:133. 

Or. pt 

 

Изменение  14 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за решение 

Съображение 3а (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (3a) Въпреки че системите за 

клиринг на ценни книжа са тип 

платежни системи, е необходима 

повече яснота по въпроса с оглед на 

решението на Общия съд от 4 март 

2015 г. по дело T-496/11 и поради това, 

чрез преразглеждане на член 22 от 

Устава на Европейската система на 

централните банки и на 

Европейската централна банка, е 

необходимо бъде изяснен въпросът за 

компетентността по отношение на 

такива системи. 

Or. es 

 

Изменение  15 

Бернар Моно 

 

Предложение за решение 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(4) Вследствие на значими промени 

на световно и европейско равнище се 

очаква да се увеличи рискът от това 

смущенията, които засягат 

клирингoвите системи, и по-специално 

(4) Вследствие на значими промени 

на световно и европейско равнище се 

очаква да се увеличи рискът от това 

смущенията, които засягат 

клирингoвите системи, и по-специално 
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централните контрагенти, да застрашат 

нормалното функциониране на 

платежните системи и 

осъществяването на единната 

парична политика, като в крайна 

сметка ще се засегне основната цел на 

Евросистемата да поддържа ценова 

стабилност. 

централните контрагенти, да застрашат 

нормалното функциониране на 

платежните системи, а с това и 

финансовата стабилност на 

държавите членки от еврозоната. 

Or. fr 

 

Изменение  16 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за решение 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(4) Вследствие на значими промени 

на световно и европейско равнище се 

очаква да се увеличи рискът от това 

смущенията, които засягат 

клирингoвите системи, и по-специално 

централните контрагенти, да застрашат 

нормалното функциониране на 

платежните системи и осъществяването 

на единната парична политика, като в 

крайна сметка ще се засегне основната 

цел на Евросистемата да поддържа 

ценова стабилност. 

(4) Вследствие на значими промени 

на световно и европейско равнище се 

очаква да се увеличи рискът от това 

смущенията, които засягат 

клирингoвите системи, и по-специално 

централните контрагенти, да застрашат 

нормалното функциониране на 

платежните системи и осъществяването 

на единната парична политика, като в 

крайна сметка ще се засегне 

финансовата стабилност, 

включително основната цел на 

Евросистемата да поддържа ценова 

стабилност. 

Or. es 

 

Изменение  17 

Филип Ламбертс, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за решение 

Съображение 5 
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Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(5) На 29 март 2017 г. 

Обединеното кралство Великобритания 

и Северна Ирландия уведоми 

Европейския съвет за намерението си да 

се оттегли от Европейския съюз. 

Оттеглянето на Обединеното кралство 

ще доведе до фундаментална промяна в 

регулацията и надзора на някои 

системно важни клирингови дейности 

на деноминирани в евро трансакции, 

като по този начин ще се засегне 

неблагоприятно както способността на 

Евросистемата да наблюдава и овладява 

рисковете за нормалното 

функциониране на платежните системи, 

така и осъществяването на паричната 

политика на Евросистемата. 

(5) Обединеното кралство 

Великобритания и Северна Ирландия 

уведоми Европейския съвет за 

намерението си да се оттегли от 

Европейския съюз. Оттеглянето на 

Обединеното кралство може да доведе 

до фундаментална промяна в 

регулацията и надзора на някои 

системно важни клирингови дейности 

на деноминирани в евро трансакции, 

като по този начин ще се засегне 

неблагоприятно способността на 

Евросистемата да наблюдава и овладява 

рисковете от значение за нормалното 

функциониране на платежните системи 

и ще се окаже пряко въздействие 

върху осъществяването на паричната 

политика на Евросистемата. 

Or. en 

 

Изменение  18 

Перванш Берес 

 

Предложение за решение 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(5) На 29 март 2017 г. Обединеното 

кралство Великобритания и Северна 

Ирландия уведоми Европейския съвет за 

намерението си да се оттегли от 

Европейския съюз. Оттеглянето на 

Обединеното кралство ще доведе до 

фундаментална промяна в регулацията и 

надзора на някои системно важни 

клирингови дейности на деноминирани 

в евро трансакции, като по този начин 

ще се засегне неблагоприятно както 

способността на Евросистемата да 

наблюдава и овладява рисковете за 

(5) На 29 март 2017 г. Обединеното 

кралство Великобритания и Северна 

Ирландия уведоми Европейския съвет за 

намерението си да се оттегли от 

Европейския съюз. Оттеглянето на 

Обединеното кралство ще доведе до 

фундаментална промяна в регулацията и 

надзора на някои системно важни 

клирингови дейности на деноминирани 

в евро трансакции, които оказват 

въздействие върху провеждането на 

паричната политика, като по този 

начин ще се засегне неблагоприятно 
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нормалното функциониране на 

платежните системи, така и 

осъществяването на паричната политика 

на Евросистемата. 

както способността на Евросистемата да 

наблюдава и овладява рисковете за 

нормалното функциониране на 

платежните системи, така и 

осъществяването на паричната политика 

на Евросистемата. 

Or. en 

 

Изменение  19 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за решение 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(6) Централизираният клиринг се 

характеризира с все по-голяма 

трансграничност и системна важност. 

Предвид многообразността на членовете 

им и паневропейската същност на 

финансовите услуги, които предоставят, 

централните контрагенти са от ключова 

важност за Съюза като цяло, и по-

специално за еврозоната. Това е 

отразено в Регламент (ЕС) № 648/2012 

на Европейския парламент и на Съвета8, 

с който се създават колективни 

договорености в областта на надзора 

под формата на колегии, съставени от 

съответните национални органи и 

органи на Съюза, включително 

Евросистемата в ролята ѝ на централна 

банка – емитент на еврото. 

(6) Централизираният клиринг се 

характеризира с все по-голяма 

трансграничност и системна важност. 

Предвид многообразността на членовете 

им и паневропейската същност на 

финансовите услуги, които предоставят, 

централните контрагенти са от ключова 

важност за Съюза като цяло, и по-

специално за еврозоната. Това е 

отразено в Регламент (ЕС) № 648/2012 

на Европейския парламент и на Съвета8, 

с който се създават колективни 

договорености в областта на надзора 

под формата на колегии, съставени от 

съответните национални органи и 

органи на Съюза, включително 

Евросистемата в ролята ѝ на централна 

банка – емитент на еврото, валутата на 

Европейския съюз. 

_________________  

8 2Регламент (ЕС) № 648/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета на 

4 юли 2012 г. относно извънборсовите 

деривати, централните контрагенти и 

регистрите на транзакции (ОВ L 201, 

27.7.2012 г, стp. 1). 
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Изменение  20 

Бернар Моно 

 

Предложение за решение 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(7) С цел да разреши тези въпроси, 

на 13 юни 2017 г. Комисията представи 

законодателно предложение с цел да 

гарантира финансовата стабилност, 

сигурността и надеждността на 

централните контрагенти от системно 

значение за финансовите пазари в 

Съюза. За да се гарантира, че 

Евросистемата като централна 

банка – емитент на еврото може да 

изпълнява ролята, предвидена в 

законодателното предложение, от 

изключително значение е тя да има 

съответните правомощия съгласно 

Договора и Устава на ЕСЦБ. По-

специално, Евросистемата следва да 

има регулаторни правомощия да приема 

задължителни оценки и да изисква 

корективни действия, в тясно 

сътрудничество с други органи на 

Съюза. Освен това, ако е необходимо, за 

да се защити стабилността на еврото, 

ЕЦБ следва да има и регулаторни 

правомощия да приема допълнителни 

изисквания по отношение на 

централните контрагенти, които 

извършват клиринг на значителни 

обеми деноминирани в евро трансакции. 

(7) С цел да разреши тези въпроси, 

на 13 юни 2017 г. Комисията представи 

законодателно предложение, целящо да 

гарантира финансовата стабилност, 

сигурността и надеждността на 

централните контрагенти от системно 

значение за финансовите пазари в 

Съюза. За да се гарантира, че 

Европейската система на 

централните банки въпреки всичко 
може да изпълнява ролята на кредитор 

от последна инстанция за пазарните 

инфраструктури, от изключително 

значение е тя да има съответните 

правомощия. По-специално, всяка от 

националните централни банки от 

ЕСЦБ следва да има регулаторни 

правомощия да приема задължителни 

оценки и да изисква корективни 

действия, в тясно сътрудничество със 

съответните други национални 

централни банки. Освен това, ако е 

необходимо, за да се защити 

стабилността на еврото, националните 

централни банки от ЕСЦБ следва да 

имат и регулаторни правомощия да 

приемат допълнителни изисквания по 

отношение на централните контрагенти, 

които извършват клиринг на значителни 

обеми деноминирани в евро трансакции. 

Or. fr 
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Изменение  21 

Филип Ламбертс, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за решение 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(7) С цел да разреши тези въпроси, 

на 13 юни 2017 г. Комисията представи 

законодателно предложение с цел да 

гарантира финансовата стабилност, 

сигурността и надеждността на 

централните контрагенти от системно 

значение за финансовите пазари в 

Съюза. За да се гарантира, че 

Евросистемата като централна банка – 

емитент на еврото може да изпълнява 

ролята, предвидена в законодателното 

предложение, от изключително 

значение е тя да има съответните 

правомощия съгласно Договора и 

Устава на ЕСЦБ. По-специално, 

Евросистемата следва да има 

регулаторни правомощия да приема 

задължителни оценки и да изисква 

корективни действия, в тясно 

сътрудничество с други органи на 

Съюза. Освен това, ако е необходимо, за 

да се защити стабилността на еврото, 

ЕЦБ следва да има и регулаторни 

правомощия да приема допълнителни 

изисквания по отношение на 

централните контрагенти, които 

извършват клиринг на значителни 

обеми деноминирани в евро трансакции. 

(7) С цел да разреши тези въпроси, 

на 13 юни 2017 г. Комисията представи 

законодателно предложение с цел да 

гарантира финансовата стабилност, 

сигурността и надеждността на 

централните контрагенти от системно 

значение за финансовите пазари в 

Съюза. За да се гарантира, че 

Евросистемата като централна банка – 

емитент на еврото може да изпълнява 

ролята, предвидена в законодателното 

предложение, от изключително 

значение е тя да има съответните 

правомощия съгласно Договора и 

Устава на ЕСЦБ. По-специално, 

Евросистемата следва да има 

регулаторни правомощия да приема 

задължителни оценки и да изисква 

корективни действия при пълно 

спазване и съгласуваност с 

регулаторните правомощия, 

предвидени в съответните 

законодателни актове на Съюза, и в 

тясно сътрудничество с други органи на 

Съюза. Освен това, ако е необходимо, за 

да се защити стабилността на еврото, 

ЕЦБ следва да има и регулаторни 

правомощия да приема специфични 

допълнителни изисквания, предвидени в 

съответното законодателство на 

ЕС, свързано с признаването от 

Съюза на установени в трети 

държави системи за клиринг, по 

отношение на централните контрагенти, 

които извършват клиринг на значителни 

обеми деноминирани в евро трансакции. 

Or. en 
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Изменение  22 

Маркус Фербер 

 

Предложение за решение 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(7) С цел да разреши тези въпроси, 

на 13 юни 2017 г. Комисията представи 

законодателно предложение с цел да 

гарантира финансовата стабилност, 

сигурността и надеждността на 

централните контрагенти от системно 

значение за финансовите пазари в 

Съюза. За да се гарантира, че 

Евросистемата като централна банка – 

емитент на еврото може да изпълнява 

ролята, предвидена в законодателното 

предложение, от изключително 

значение е тя да има съответните 

правомощия съгласно Договора и 

Устава на ЕСЦБ. По-специално, 

Евросистемата следва да има 

регулаторни правомощия да приема 

задължителни оценки и да изисква 

корективни действия, в тясно 

сътрудничество с други органи на 

Съюза. Освен това, ако е необходимо, за 

да се защити стабилността на еврото, 

ЕЦБ следва да има и регулаторни 

правомощия да приема допълнителни 

изисквания по отношение на 

централните контрагенти, които 

извършват клиринг на значителни 

обеми деноминирани в евро трансакции. 

(7) С цел да разреши тези въпроси, 

на 13 юни 2017 г. Комисията представи 

законодателно предложение с цел да 

гарантира финансовата стабилност, 

сигурността и надеждността на 

централните контрагенти от системно 

значение за финансовите пазари в 

Съюза. За да се гарантира, че 

Евросистемата като централна банка – 

емитент на еврото може да изпълнява 

ролята, предвидена в законодателното 

предложение, от изключително 

значение е тя да има съответните 

правомощия съгласно Договора и 

Устава на ЕСЦБ. По-специално, 

Евросистемата следва да има 

регулаторни правомощия да приема 

задължителни оценки и да изисква 

корективни действия, в тясно 

сътрудничество с други органи на 

Съюза. Освен това, ако е необходимо, за 

да се защити стабилността на еврото, 

ЕЦБ следва да има и регулаторни 

правомощия да приема допълнителни 

изисквания по отношение на 

централните контрагенти, които 

извършват клиринг на значителни 

обеми деноминирани в евро трансакции. 

Тези изисквания следва да защитават 

целостта на единния пазар и да 

гарантират, че при надзора на 

централните контрагенти от трети 

държави правото на Съюза и 

съдебната практика на Съда на 

Европейския съюз имат предимство. 

Or. en 
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Изменение  23 

Мигел Виегаш 

 

Предложение за решение 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(7) С цел да разреши тези въпроси, 

на 13 юни 2017 г. Комисията представи 

законодателно предложение с цел да 

гарантира финансовата стабилност, 

сигурността и надеждността на 

централните контрагенти от системно 

значение за финансовите пазари в 

Съюза. За да се гарантира, че 

Евросистемата като централна банка – 

емитент на еврото може да изпълнява 

ролята, предвидена в законодателното 

предложение, от изключително 

значение е тя да има съответните 

правомощия съгласно Договора и 

Устава на ЕСЦБ. По-специално, 

Евросистемата следва да има 

регулаторни правомощия да приема 

задължителни оценки и да изисква 

корективни действия, в тясно 

сътрудничество с други органи на 

Съюза. Освен това, ако е необходимо, за 

да се защити стабилността на еврото, 

ЕЦБ следва да има и регулаторни 

правомощия да приема допълнителни 

изисквания по отношение на 

централните контрагенти, които 

извършват клиринг на значителни 

обеми деноминирани в евро трансакции. 

(7) С цел да разреши тези въпроси, 

на 13 юни 2017 г. Комисията представи 

законодателно предложение с цел да 

гарантира финансовата стабилност, 

сигурността и надеждността на 

централните контрагенти от системно 

значение за финансовите пазари в 

Съюза. За да се гарантира, че 

Евросистемата като централна банка – 

емитент на еврото може да изпълнява 

ролята, предвидена в законодателното 

предложение, от изключително 

значение е тя да има съответните 

правомощия съгласно Договора и 

Устава на ЕСЦБ. По-специално, 

Евросистемата следва да има 

регулаторни правомощия да приема 

задължителни оценки и да изисква 

корективни действия, в тясно 

сътрудничество с други органи на 

Съюза. Освен това, ако е необходимо, за 

да се защити стабилността на еврото, 

ЕЦБ следва да има и регулаторни 

правомощия да приема допълнителни 

изисквания по отношение на 

централните контрагенти, които 

извършват клиринг на значителни 

обеми деноминирани в евро трансакции, 

тъй като публичните средства не 

следва да бъдат използвани за 

разрешаване на проблема на 

институциите, които са твърде 

големи, за да фалират. 

Or. pt 

Изменение  24 
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Филип Ламбертс, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за решение 

Съображение 7 а (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (7a) The ECB should adopt rules on 

public and stakeholder consultation and 

feedback in analogy to those provided for 

in paragraph 19 of the inter-institutional 

agreement on better law making when 

exercising regulatory powers committing 

the ECB, before adopting a proposal, to 

conduct public consultations in an open 

and transparent way, and ensuring that 

the modalities and time-limits of those 

public consultations allow for the widest 

possible participation to encourage the 

direct involvement of a broad range of 

stakeholders in such consultations, 

including public internet-based 

consultations, to communicate the results 

of such public and stakeholder 

consultations without delay to the 

Commission, the Parliament and the 

Council and to publish them; 

Or. en 

 

Изменение  25 

Бернар Моно 

 

Предложение за решение 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(8) Article 22 of the Statute of the 

ESCB is part of Chapter IV ‘Monetary 

functions and operations of the ESCB’. 

The tasks conferred therein should 

accordingly only be used for monetary 

(8) Article 22 of the Statute of the 

ESCB is part of Chapter IV ‘Monetary 

functions and operations of the ESCB’. 

Since the new tasks conferred therein will 

not be used only for monetary policy 
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policy purposes. purposes, Chapter IV should accordingly 

become 'Functions performed by the 

ESCB'. 

Or. fr 

 

Изменение  26 

Филип Ламбертс, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за решение 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(8) Article 22 of the Statute of the 

ESCB is part of Chapter IV ‘Monetary 

functions and operations of the ESCB’. 

The tasks conferred therein should 

accordingly only be used for monetary 

policy purposes. 

(8) Article 22 of the Statute of the 

ESCB is part of Chapter IV ‘Monetary 

functions and operations of the ESCB’. 

The tasks conferred therein should 

accordingly only be used for monetary 

policy purposes. Those tasks should relate 

to areas that are of relevance to the 

conduct of monetary policy and be limited 

to requirements allowing to monitor the 

activities of the clearing system, such as 

reporting requirements or requirements 

relevant for assessing the risks and the 

resilience of the system to adverse market 

conditions. They could also include 

specific requirements which fully respects 

and are fully consistent with Union 

legislative acts necessary to address 

situations in which a clearing system for 

financial instruments poses an imminent 

risk of substantial harm to Union 

financial institutions, critical Union 

markets, or the broader financial system 

of the Union limited to liquidity, 

settlement, collateral, interoperability and 

margin requirements imposed on the basis 

of provisional measures related to 

systemic liquidity risks, with a view in 

particular to facilitate the transmission of 

monetary policy and the smooth 

functioning of payment systems. 
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Изменение  27 

Сандер Лонес 

 

Предложение за решение 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(8) Article 22 of the Statute of the 

ESCB is part of Chapter IV ‘Monetary 

functions and operations of the ESCB’. 

The tasks conferred therein should 

accordingly only be used for monetary 

policy purposes. 

(8) Article 22 of the Statute of the 

ESCB is part of Chapter IV ‘Monetary 

functions and operations of the ESCB’. 

The tasks conferred therein should 

accordingly only be used for monetary 

policy purposes and should be limited to 

tasks set out in the legislative acts adopted 

by the European Parliament and the 

Council as well as measures adopted 

under such acts. 

Or. en 

 

Изменение  28 

Филип Ламбертс, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за решение 

Съображение 8 a (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (8a) The new powers conferred to the 

ECB regarding clearing systems for 

financial instruments under Article 22 of 

the Statute of the ESCB should be 

exercised alongside the powers of other 

Union institutions, agencies and bodies 

on the basis of provisions relating to the 

establishment or functioning of the 

internal market provided for in Part III of 

the TFEU, including those contained in 

acts adopted by the Commission or by the 
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Council pursuant to the powers conferred 

upon them. Therefore, in order to 

safeguard that the respective powers of 

each entity are respected and to avoid 

parallel or conflicting rules and 

inconsistencies between the decisions 

taken by different Union institutions and 

agencies, the powers conferred under 

Article 22 of the Statute of the ESCB 

should only be exercised in a manner 

which fully respects and is fully consistent 

with the general framework for the 

internal market established by the co-

legislators and relevant Union institutions 

which includes regulatory powers 

provided for in the relevant Union 

legislative acts as well as acts adopted by 

the Commission or by the Council 

pursuant to the powers conferred upon 

them. Appropriate and accountable 

cooperation mechanisms should be 

established to prevent such potential 

conflicts and inconsistencies. A specific 

inter-institutional instrument should be 

drawn up for that purpose. 

Or. en 

 

Изменение  29 

Петър Йежек, Тиери Корнийе, Шарл Гьоренс, Лийве Вийринк 

 

Предложение за решение 

Съображение 8 a (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (8a) The new powers of the ECB 

regarding clearing systems for financial 

instruments under Article 22 of the 

Statute of the ESCB should be exercised 

alongside, and should not encroach on 

the regulatory competence of, other 

Union institutions, agencies and bodies 

on the basis of provisions relating to the 

establishment or functioning of the 
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internal market provided for in Part III of 

the TFEU, including those contained in 

acts adopted by the Commission or by the 

Council pursuant to the powers conferred 

upon them. Therefore, in order to ensure 

that the respective powers of each entity 

are respected and to prevent conflicting 

rules and inconsistencies between the 

decisions taken by different Union 

institutions and agencies, the powers 

conferred under Article 22 of the Statute 

of the ESCB should only be exercised in a 

manner which fully recognises the 

general framework for the internal 

market established by the co-legislators 

and relevant Union institutions. 

Or. en 

 

Изменение  30 

Перванш Берес 

 

Предложение за решение 

Съображение 8 a (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (8a) The new powers of the ECB 

regarding clearing systems for financial 

instruments under Article 22 of the 

Statute of the ESCB will be exercised 

alongside the powers of other Union 

institutions, agencies and bodies on the 

basis of provisions relating to the 

establishment or functioning of the 

internal market provided for in Part III of 

the TFEU, including those contained in 

acts adopted by the Commission or by the 

Council pursuant to the powers conferred 

upon them. Therefore, in order to ensure 

that the respective powers of each entity 

are respected and to prevent conflicting 

rules and inconsistencies between the 

decisions taken by different Union 

institutions and agencies, the powers 
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conferred under Article 22 of the Statute 

of the ESCB should be exercised with due 

regard to the general framework for the 

internal market established by the co-

legislators and relevant Union 

institutions. 

Or. en 

 

Изменение  31 

Сандер Лонес 

 

Предложение за решение 

Съображение 8 a (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (8a) The powers conferred under 

Article 22 of the Statute of the ESCB 

should only be exercised in a manner 

which fully respects the legislative acts 

adopted by the European Parliament and 

the Council as well as measures adopted 

under such acts. 

Or. en 

 

Изменение  32 

Бернар Моно 

 

Предложение за решение 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(9) For these reasons, the ECB should 

be granted regulatory competence over 

clearing systems, in particular CCPs, by 

means of an amendment to Article 22 of 

the Statute of the ESCB, 

(9)  For these reasons, the ESCB 

national central banks should be granted 

regulatory competence over clearing 

systems, in particular CCPs, by means of 

an amendment to Article 22 of the Statute 

of the ESCB, 
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Or. fr 

 

Изменение  33 

Перванш Берес 

 

Предложение за решение 

Съображение 9 a (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (9a) The ECB should, regarding its 

new responsibilities and tasks, ensure full 

transparency and accountability towards 

Parliament; it shall elaborate a special 

chapter of its annual report dedicated to 

the conduct of these specifics powers 

and should publish its decisions, 

recommendations and opinions related to 

regulations taken under article 22. 

Or. en 

 

Изменение  34 

Бернар Моно 

 

Предложение за решение 

Съображение 9 a (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (9a) The reconsideration of the ESCB 

Statute serves to demonstrate, moreover, 

that the ECB and the ESCB national 

central banks are intrinsically no different 

from the American Federal Reserve, the 

Bank of Japan, the Bank of China, and 

others: in addition to the declared 

objective of monetary stability, the ECB 

and the ESCB national central banks 

pursue the equally important aim of 

bringing about convergence towards full 

employment and maintaining the 

expansion of economic activity at an 
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optimum level.  

Or. fr 

 

Изменение  35 

Бернар Моно 

 

Предложение за решение 

Съображение 9 б (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (9б) Action by national central banks to 

promote full employment and growth 

should naturally be taken in close 

coordination with democratically elected 

national authorities. 

Or. fr 

 

Изменение  36 

Бернар Моно 

 

Предложение за решение 

Съображение 9 в (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (9в) In particular, national central 

banks should reach agreement with the 

democratically elected authorities in their 

Member States on the best way to 

continue the operations of buying back 

and sterilising national government debt 

in order to free euro area Member States 

from the debt trap, which, having been 

created artificially, has gradually 

tightened up over several decades. 

Or. fr 
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Изменение  37 

Йорг Мойтен 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank 

Член 22 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

The ECB and national central banks may 

provide facilities, and the ECB may make 

regulations, to ensure efficient and sound 

clearing and payment systems, and 

clearing systems for financial 

instruments, within the Union and with 

other countries. 

The ECB and national central banks may 

provide facilities, and the ECB may make 

regulations, to ensure efficient and sound 

clearing and payment systems within the 

Union and with other countries. 

Or. en 

Обосновка 

reverts to the current text of Art. 22 Statute of the ESCB 

 

Изменение  38 

Филип Ламбертс, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank 

Член 22 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

The ECB and national central banks may 

provide facilities, and the ECB may make 

regulations, to ensure efficient and sound 

clearing and payment systems, and 

clearing systems for financial 

instruments, within the Union and with 

other countries. 

The ECB and national central banks may 

provide facilities, and the ECB may make 

regulations, to ensure efficient and sound 

clearing and payment systems within the 

Union and with other countries. 

 In order to achieve the objectives of the 

ESCB and perform its tasks, the ECB may 
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make regulations concerning clearing 

systems for financial instruments within 

the Union as well as regulations related to 

the Union recognition of clearing systems 

established in third countries, provided 

that it does so in a manner that fully 

respects and is fully consistent with the 

legislative acts adopted by the European 

Parliament and the Council in this area, 

as well as measures adopted under such 

acts and in any case limited to 

requirements allowing to monitor the 

activities of the clearing system, reporting 

requirements or requirements relevant for 

assessing the risks and the resilience of 

the system to adverse market conditions. 

 Such requirements may also include 

specific requirements provided for in 

Union legislative acts necessary to address 

situations in which a clearing system for 

financial instruments poses an imminent 

risk of substantial harm to Union 

financial institutions, critical Union 

markets, or the broader financial system 

of the Union limited to liquidity, 

settlement, collateral, interoperability and 

margin requirements. 

Or. en 

 

Изменение  39 

Перванш Берес 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank 

Член 22 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

The ECB and national central banks may 

provide facilities, and the ECB may make 

regulations, to ensure efficient and sound 

clearing and payment systems, and 

clearing systems for financial 

The ECB and national central banks may 

provide facilities, and the ECB may make 

regulations, to ensure efficient and sound 

clearing and payment systems within the 
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instruments, within the Union and with 

other countries. 

Union and with other countries. 

 In order to achieve the objectives of the 

ESCB and perform its tasks related to 

monetary functions and operations of the 

ESCB, the ECB may make regulations 

concerning clearing systems for financial 

instruments within the Union and with 

other countries, provided that it does so 

with due regard to the legislative acts 

adopted by the European Parliament and 

the Council in this area as well as 

measures adopted under such acts. 

 (The amendment is made to the text 

proposed by the European Central Bank.) 

Or. en 

 

Изменение  40 

Маркус Фербер 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank 

Член 22 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

The ECB and national central banks may 

provide facilities, and the ECB may make 

regulations, to ensure efficient and sound 

clearing and payment systems, and 

clearing systems for financial 

instruments, within the Union and with 

other countries. 

The ECB and national central banks may 

provide facilities, and the ECB may make 

regulations, to ensure efficient and sound 

clearing and payment systems within the 

Union and with other countries. 

 In order to achieve the objectives of the 

ESCB and perform its tasks, the ECB may 

make regulations concerning clearing 

systems for financial instruments within 

the Union and with third countries, 

provided that it does so in a manner that 

fully respects the legislative acts adopted 

by the Union legislator in this area, 

measures adopted under such acts as well 
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as the jurisprudence of the European 

Court of Justice. 

Or. en 

 

Изменение  41 

Сандер Лонес 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank 

Член 22 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

The ECB and national central banks may 

provide facilities, and the ECB may make 

regulations, to ensure efficient and sound 

clearing and payment systems, and 

clearing systems for financial 

instruments, within the Union and with 

other countries. 

The ECB and national central banks may 

provide facilities, and the ECB may make 

regulations, to ensure efficient and sound 

clearing and payment systems within the 

Union and with other countries. 

 In order to achieve the objectives of the 

ESCB and perform its tasks, the ECB may 

make regulations concerning clearing 

systems for financial instruments within 

the Union and with third countries, 

provided that it does not broaden the 

powers conferred upon it by legislative 

acts adopted by the European Parliament 

and the Council in this area as well as 

measures adopted under such acts. 

Or. en 

 

Изменение  42 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank 

Член 22 
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Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

The ECB and national central banks may 

provide facilities, and the ECB may make 

regulations, to ensure efficient and sound 

clearing and payment systems, and 

clearing systems for financial instruments, 

within the Union and with other countries. 

In order to guarantee financial stability, 

the ECB and national central banks may 

provide facilities, and the ECB may make 

regulations, to ensure efficient, sound and 

solvent clearing and settlement systems, 

including clearing systems for securities 

and financial instruments, within the 

Union and with other countries. 

Or. es 

 

Изменение  43 

Бернар Моно 

 

Предложение за решение 

Article premier – paragraph 1 

Statute of the European System of Central banks and of the European Central Bank 

Член 22 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

The ECB and national central banks may 

provide facilities, and the ECB may make 

regulations, to ensure efficient and sound 

clearing and payment systems, and clearing 

systems for financial instruments, within 

the Union and with other countries. 

The ECB and national central banks may 

provide facilities, and the ECB and 

national central banks may make 

regulations, to ensure efficient and sound 

clearing and payment systems, and clearing 

systems for financial instruments, within 

the Union and with other countries. In 

addition to monetary stability, national 

central banks shall have the task of 

contributing to convergence of the 

Member States' economies towards full 

employment and of helping to establish 

optimum economic growth. These 

national central bank tasks shall be 

closely coordinated with the 

democratically elected authorities of each 

Member State. 

Or. fr 
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Изменение  44 

Шарл Гьоренс, Петър Йежек, Майте Пагасауртундуа Руис, Тиери Корнийе, Лийве 

Вийринк 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank 

Член 22 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

The ECB and national central banks may 

provide facilities, and the ECB may make 

regulations, to ensure efficient and sound 

clearing and payment systems, and clearing 

systems for financial instruments, within 

the Union and with other countries. 

The ECB and national central banks may 

provide facilities, and the ECB may make 

regulations, to ensure efficient and sound 

clearing and payment systems, and clearing 

systems for financial instruments, within 

the Union and with other countries. In 

order to achieve the objectives of the 

ESCB and perform its tasks, the ECB may 

make regulations concerning clearing 

systems for financial instruments within 

the Union and with third countries, 

provided that it does so in a manner that 

fully recognises the legislative acts 

adopted by the European Parliament and 

the Council in this area as well as 

measures adopted under such acts. 

Or. en 

 

Изменение  45 

Перванш Берес 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank 

Член 22 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

The ECB and national central banks may 

provide facilities, and the ECB may make 

regulations, to ensure efficient and sound 

clearing and payment systems, and clearing 

The ECB and national central banks may 

provide facilities, and the ECB may make 

regulations, to ensure efficient and sound 

clearing and payment systems, and clearing 
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systems for financial instruments, within 

the Union and with other countries. 

systems for financial instruments related to 

the purpose of monetary functions and 

operations of the ESCB, within the Union 

and with other countries. 

 (The amendment is made to the text 

proposed by the European Central Bank.) 

Or. en 

 

Изменение  46 

Йорг Мойтен 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank 

Article 22 – paragraph 1a (new) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 In order to minimise the exposure to risks 

inherent to the payment system the ECB 

demands the participants to provide 

appropriate collateral. 

Or. en 

 

Изменение  47 

Маркус Фербер 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank 

Article 22 – paragraph 1a(new) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 The European Central Bank regularly 

informs the Union legislator about all 

decisions and regulations made in the 

context of Article 22. 

Or. en 
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Изменение  48 

Нина Гил 

 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

This decision shall enter into force on the 

twentieth day following that of its 

publication in the Official Journal of the 

European Union.’ 

This decision shall enter into force on the 

day of the end of UK membership. 

Or. en 

Изменение  24Филип Ламбертс, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за решение 

Съображение 7 а (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

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 



 

PE622.113v02-00 32/48 AM\1155807BG.docx 

BG 

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 

 

Изменение  25 

Бернар Моно 

 

Предложение за решение 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(8) Член 22 е в глава четвърта 

„Парични функции и операции на 

ЕСЦБ“ от Устава на ЕСЦБ. 

Възложените с него задачи съответно 

следва да бъдат използвани само за 

целите на паричната политика. 

(8) Член 22 е в глава четвърта 

„Парични функции и операции на 

ЕСЦБ“ от Устава на ЕСЦБ. Тъй като 

възложените с него нови задачи няма 

да бъдат използвани само за целите на 

паричната политика, глава четвърта 

следва съответно да стане „Функции, 

осъществявани от ЕСЦБ“. 

Or. fr 

 

Изменение  26 

Филип Ламбертс, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за решение 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(8) Член 22 е в глава четвърта 

„Парични функции и операции на 

ЕСЦБ“ от Устава на ЕСЦБ. 

(8) Член 22 е в глава четвърта 

„Парични функции и операции на 

ЕСЦБ“ от Устава на ЕСЦБ. 
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Възложените с него задачи съответно 

следва да бъдат използвани само за 

целите на паричната политика. 

Възложените с него задачи съответно 

следва да бъдат използвани само за 

целите на паричната политика. Тези 

задачи следва да са свързани със 

сфери, които са от значение за 

провеждането на паричната 

политика, и да бъдат ограничени до 

изисквания, позволяващи мониторинг 

на дейността на клиринговата 

система, като например 

изискванията за докладване или 

изискванията, които са от значение 

за оценката на риска и 

устойчивостта на системата спрямо 

неблагоприятни пазарни условия. Те 

биха могли също така да включват 

специални изисквания, които спазват 

изцяло и са в пълно съответствие със 

законодателните актове на Съюза, 

необходими за справяне със ситуации, 

в които дадена клирингова система за 

финансови инструменти създава 

непосредствен риск от значителна 

вреда за 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, 

наложени въз основа на временни 

мерки във връзка със системни 

рискове за ликвидността, с оглед по-

конкретно да се улесни провеждането 

на паричната политика и гладкото 

функциониране на разплащателните 

системи. 

Or. en 

 

Изменение  27 

Сандер Лонес 

 

Предложение за решение 

Съображение 8 

 



 

PE622.113v02-00 34/48 AM\1155807BG.docx 

BG 

Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(8) Член 22 е в глава четвърта 

„Парични функции и операции на 

ЕСЦБ“ от Устава на ЕСЦБ. 

Възложените с него задачи съответно 

следва да бъдат използвани само за 

целите на паричната политика. 

(8) Член 22 е в глава четвърта 

„Парични функции и операции на 

ЕСЦБ“ от Устава на ЕСЦБ. 

Възложените с него задачи съответно 

следва да бъдат използвани само за 

целите на паричната политика и следва 

да се ограничават до задачите, 

определени в законодателните 

актове, приети от Европейския 

парламент и Съвета, както и до 

мерки, приети в съответствие с тези 

актове. 

Or. en 

 

Изменение  28 

Филип Ламбертс, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за решение 

Съображение 8 a (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (8a) Новите правомощия, 

предоставени на ЕЦБ по отношение 

на клиринговите системи за 

финансови инструменти съгласно 

член 22 от Устава на ЕСЦБ, следва да 

се упражняват успоредно с 

правомощията на другите 

институции, агенции и органи на 

Съюза въз основа на разпоредбите, 

свързани със създаването или 

функционирането на вътрешния 

пазар, предвидени в част III от 

ДФЕС, включително такива, 

съдържащи се в актове, приети от 

Комисията или от Съвета по силата 

на възложените им правомощия. 

Поради това, с цел да се гарантира, че 

се спазват съответните правомощия 
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на всеки субект, и за предотвратяване 

на паралелни или противоречиви 

правила и несъответствия между 

решенията, взети от различните 

институции и агенции на Съюза, 

правомощията, предоставени 

съгласно член 22 от Устава на ЕСЦБ, 

следва да се упражняват само при 

пълно спазване и пълно съответствие 

с общата уредба за вътрешния пазар, 

установена от съзаконодателите и 

съответните институции на Съюза, 

която включва регулаторни 

правомощия, предвидени в 

съответните законодателни актове 

на Съюза, както и актове, приети от 

Комисията или Съвета по силата на 

предоставените им правомощия. 

Следва да бъдат установени 

подходящи и подлежащи на отчет 

механизми за сътрудничество с цел 

предотвратяване на такива 

потенциални конфликти и 

несъответствия. За тази цел следва 

да се изготви специален 

междуинституционален 

инструмент. 

Or. en 

 

Изменение  29 

Петър Йежек, Тиери Корнийе, Шарл Гьоренс, Лийве Вийринк 

 

Предложение за решение 

Съображение 8 a (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (8a) Новите правомощия на ЕЦБ по 

отношение на клиринговите системи 

за финансови инструменти съгласно 

член 22 от Устава на ЕСЦБ следва да 

се осъществяват успоредно със и не 

следва да засягат регулаторните 

правомощия на другите институции, 
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агенции и органи на Съюза въз основа 

на разпоредбите, свързани със 

създаването или функционирането на 

вътрешния пазар, предвидени в част 

III от ДФЕС, включително такива, 

съдържащи се в актове, приети от 

Комисията или от Съвета по силата 

на възложените им правомощия. 

Поради това, с цел да се гарантира, че 

се спазват съответните правомощия 

на всеки субект, и за предотвратяване 

на противоречиви правила и 

несъответствия между решенията, 

взети от различните институции и 

агенции на Съюза, правомощията, 

предоставени съгласно член 22 от 

Устава на ЕСЦБ, следва да се 

упражняват само при пълно 

признаване на общата уредба за 

вътрешния пазар, установена от 

съзаконодателите и съответните 

институции на Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  30 

Перванш Берес 

 

Предложение за решение 

Съображение 8 a (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (8a) Новите правомощия на ЕЦБ по 

отношение на клиринговите системи 

за финансови инструменти съгласно 

член 22 от Устава на ЕСЦБ ще се 

осъществяват успоредно с 

правомощията на другите 

институции, агенции и органи на 

Съюза въз основа на разпоредбите, 

свързани със създаването или 

функционирането на вътрешния 

пазар, предвидени в част III от 

ДФЕС, включително такива, 
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съдържащи се в актове, приети от 

Комисията или от Съвета по силата 

на възложените им правомощия. 

Поради това, с цел да се гарантира, че 

се спазват съответните правомощия 

на всеки субект, и за предотвратяване 

на противоречиви правила и 

несъответствия между решенията, 

взети от различните институции и 

агенции на Съюза, правомощията, 

предоставени съгласно член 22 от 

Устава на ЕСЦБ, следва да се 

упражняват при спазване на общата 

уредба за вътрешния пазар, 

установена от съзаконодателите и 

съответните институции на Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  31 

Сандер Лонес 

 

Предложение за решение 

Съображение 8 a (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (8a) Правомощията, предоставени 

съгласно член 22 от Устава на ЕСЦБ, 

следва да се упражняват само при 

пълно спазване на законодателните 

актове, приети от Европейския 

парламент и Съвета, както и на 

мерките, приети в съответствие с 

такива актове. 

Or. en 

 

Изменение  32 

Бернар Моно 

 

Предложение за решение 

Съображение 9 
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Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

(9) Поради тези причини на ЕЦБ 

следва да се предостави регулаторна 

компетентност по отношение на 

клирингoвите системи, и по-специално 

по отношение на централните 

контрагенти, чрез изменение на член 22 

от Устава на ЕСЦБ, 

(9)  Поради тези причини на 

националните централни банки от 

ЕСЦБ следва да се предостави 

регулаторна компетентност по 

отношение на клирингoвите системи, и 

по-специално по отношение на 

централните контрагенти, чрез 

изменение на член 22 от Устава на 

ЕСЦБ, 

Or. fr 

 

Изменение  33 

Перванш Берес 

 

Предложение за решение 

Съображение 9 a (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (9a) Във връзка с новите си 

отговорности и задачи ЕЦБ следва да 

гарантира пълна прозрачност и 

отчетност пред Парламента; ЕЦБ 

включва специална глава в годишния 

си доклад, посветена на 

упражняването на тези специфични 

правомощия, и следва да публикува 

своите решения, препоръки и 

становища, свързани с регламентите, 

приети в съответствие с член 22. 

Or. en 

 

Изменение  34 

Бернар Моно 

 

Предложение за решение 

Съображение 9 a (ново) 
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Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (9a) Преразглеждането на Устава 

на ЕСЦБ позволява най-вече да се 

припомни, че ЕЦБ и националните 

централни банки от ЕСЦБ по 

същество не са по-различни от 

Федералния резерв на САЩ, 

Централната банка на Япония, 

Китайската банка и други: в 

допълнение към заявената цел за 

парична стабилност, ЕЦБ и 

националните централни банки от 

ЕСЦБ имат също толкова важната 

цел да осигуряват конвергенция към 

пълна заетост и да поддържат 

растежа на икономическата дейност 

на оптимално равнище.  

Or. fr 

 

Изменение  35 

Бернар Моно 

 

Предложение за решение 

Съображение 9 б (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (9б) Дейността на националните 

централни банки за насърчаване на 

пълна заетост и растеж трябва 

естествено да се осъществява в 

тясно сътрудничество с 

демократично избраните национални 

органи. 

Or. fr 

 

Изменение  36 

Бернар Моно 
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Предложение за решение 

Съображение 9 в (ново) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 (9в) По-специално националните 

централни банки следва да постигнат 

съгласие с демократично избраните 

органи в съответните държави 

членки относно най-добрия начин да 

се продължат дейностите по 

обратно изкупуване и оздравяване на 

националния публичен дълг, за да се 

освободят държавите членки от 

еврозоната от изкуствено създадения 

капан на дълга, който постепенно се 

затегна през последните 

десетилетия. 

Or. fr 

 

Изменение  37 

Йорг Мойтен 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна 

банка 

Член 22 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

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. 

Or. en 
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Обосновка 

Възстановява се настоящият текст на член 22 от Устава на ЕСЦБ. 

 

Изменение  38 

Филип Ламбертс, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна 

банка 

Член 22 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

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 

 

Изменение  39 

Перванш Берес 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна 

банка 

Член 22 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

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 постигането на целите на ЕСЦБ и 

за осъществяването на нейните 

задачи, свързани с паричните функции 

и операции на ЕСЦБ, ЕЦБ може да 

приеме регламенти относно 

клиринговите системи за финансови 

инструменти в рамките на Съюза и с 

други държави, при условие че тя 

прави това при надлежно спазване на 

законодателните актове, приети от 
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Европейския парламент и от Съвета 

в тази област, както и мерките, 

приети в съответствие с тези 

актове. 

 (Настоящото изменение е на текста, 

предложен от Европейската централна 

банка.) 

Or. en 

 

Изменение  40 

Маркус Фербер 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна 

банка 

Член 22 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

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 постигането на целите на ЕСЦБ и 

за осъществяването на нейните 

задачи, ЕЦБ може да приеме 

регламенти относно клиринговите 

системи за финансови инструменти в 

рамките на Съюза и с трети 

държави, при условие че тя прави 

това при пълно спазване на 

законодателните актове, приети от 

законодателя на Съюза в тази област, 

мерките, приети в съответствие с 

тези актове, както и съдебната 

практика на Съда на Европейския 

съюз. 

Or. en 
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Изменение  41 

Сандер Лонес 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна 

банка 

Член 22 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

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 постигането на целите на ЕСЦБ и 

за осъществяването на нейните 

задачи ЕЦБ може да приеме 

регламенти относно клиринговите 

системи за финансови инструменти в 

рамките на Съюза и с трети 

държави, при условие че тя не 

разширява правомощията си, 

предоставени ѝ от законодателните 

актове, приети от Европейския 

парламент и от Съвета в тази 

област, както и мерките, приети в 

съответствие с тези актове. 

Or. en 

 

Изменение  42 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна 

банка 

Член 22 
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Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

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. 

За да гарантират финансова 

стабилност, ЕЦБ и националните 

централни банки могат да осигурят 

улеснения, а ЕЦБ да приеме регламенти, 

гарантиращи ефикасни, стабилни и 

платежоспособни системи за клиринг 

и сетълмент, включително 

клирингови системи за ценни книжа и 

финансови инструменти, в рамките на 

Съюза и с други страни. 

Or. es 

 

Изменение  43 

Бернар Моно 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна 

банка 

Член 22 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

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 и 

националните централни банки да 

приемат регламенти, гарантиращи 

ефикасни и стабилни клирингови и 

платежни системи, както и клирингови 

системи за финансови инструменти, в 

рамките на Съюза и с други страни. 

Освен парична стабилност, 

националните централни банки имат 

за цел да насърчават конвергенцията 

на икономиките на държавите 

членки към пълна заетост и да 

помагат за установяването на 

оптимален икономически растеж. 

Тези дейности на националните 

централни банки са тясно 

съгласувани с демократично 
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избраните органи на всяка държава 

членка. 

Or. fr 

 

Изменение  44 

Шарл Гьоренс, Петър Йежек, Майте Пагасауртундуа Руис, Тиери Корнийе, Лийве 

Вийринк 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна 

банка 

Член 22 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

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, както и клирингови 

системи за финансови инструменти, в 

рамките на Съюза и с други страни. За 

постигането на целите на ЕСЦБ и за 

осъществяването на нейните задачи, 

ЕЦБ може да приема регламенти 

относно системите за клиринг за 

финансови инструменти в рамките 

на Съюза и с трети държави, при 

условие че тя прави това при пълно 

признаване на законодателните 

актове, приети от Европейския 

парламент и от Съвета в тази 

област, както и мерките, приети в 

съответствие с тези актове. 

Or. en 

 

Изменение  45 

Перванш Берес 

 

Предложение за решение 
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Член 1 – параграф 1 

Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна 

банка 

Член 22 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

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, както и клирингови 

системи за финансови инструменти, 

свързани с целта на паричните 

функции и операции на ЕСЦБ, в 

рамките на Съюза и с други страни. 

 (Настоящото изменение е на текста, 

предложен от Европейската централна 

банка.) 

Or. en 

 

Изменение  46 

Йорг Мойтен 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна 

банка 

Член 22 – параграф 1 a (нов) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 За да се сведе до минимум 

експозицията на рискове, 

произлизащи от платежната 

система, ЕЦБ изисква от 

участниците да предоставят 

подходящо обезпечение. 

Or. en 
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Изменение  47 

Маркус Фербер 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна 

банка 

Член 22 – параграф 1 a (нов) 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

 Европейската централна банка 

уведомява редовно законодателния 

орган на Съюза относно всички 

решения и регламенти, изготвени в 

контекста на член 22. 

Or. en 

 

Изменение  48 

Нина Гил 

 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Европейската 

централна банка 

Изменение 

Настоящото решение влиза в сила на 

двадесетия ден след публикуването му 

в Официален вестник на Европейския 

съюз. 

Настоящото решение влиза в сила в 

деня на прекратяването на 

членството на Обединеното 

кралство. 

Or. en 

 


