
 

 

Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2017)0468 

Преходен период за смекчаване на въздействието от въвеждането на 

МСФО 9 ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на 

ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите 

изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, 

пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към 

предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за 

докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 

(COM(2016)0850 – C8-0158/2017 – 2016/0360B(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2016)0850), 

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението до Парламента (C8-0158/2017), 

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

— като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство 

Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на 

законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност, 

— като взе предвид становището на Европейската централна банка от 8 ноември 

2017 г.1, 

                                                 
1  Все още непубликувано в Официален вестник. 



 

 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 30 март 2017 г.1, 

— като взе предвид решението на Председателския съвет от 18 май 2017 г. да 

разреши на комисията по икономически и парични въпроси да раздели 

посоченото по-горе предложение на Комисията и да изготви два отделни 

законодателни доклада въз основа на него, 

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия 

съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо 

от 15 ноември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на 

позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси 

(A8-0255/2017), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 

промени в това предложение; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

                                                 
1  ОВ C 209, 30.6.2017 г., стр. 36. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0360B 

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 30 ноември 2017 г. 

с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните 

мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 спрямо 

собствения капитал и за третирането като големи експозиции на някои 

експозиции в публичния сектор, деноминирани в местните валути на държавите 

членки  

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията 

на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 

2017/2395.) 

 

 


