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Европейските надзорни органи и финансовите пазари ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение 
на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган 
(Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване); Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски 
надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари); Регламент (ЕС) 
№ 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал; Регламент (ЕС) 
№ 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество; 
Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти; 
Регламент (ЕС) 2015/760 относно Европейски фондове за дългосрочни 
инвестиции; Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като 
бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за 
измерване на резултатите на инвестиционни фондове; Регламент (EС) 2017/1129 
относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или 
допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар; и Директива (ЕС) 
2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на тероризма (COM(2018)0646 – C8-
0409/2018 – 2017/0230(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 
(COM(2018)0646),

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C8-0409/2018),

— 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 становищата на Европейската централна банка от 11 април 
2018 г.1 и от 7 декември 2018 г.2,

— като взе предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет 
от 15 февруари 2018 г.3 и от 12 декември 2018 г.4,

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия 
съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо 
от 1 април 2019 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 и 
становището на комисията по бюджети (A8-0013/2019),

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, 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 OВ C 255, 20.7.2018 г., стр. 2.
2 OВ C 37, 30.1.2019 г., стр. 1.
3 OВ C 227, 28.6.2018 г., стр. 63.
4 OВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 58.



P8_TC1-COD(2017)0230

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с 
оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски 
надзорен орган (Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за 
създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване); Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване 
на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари); 
Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти; 
Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за 
целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на 
резултатите на инвестиционни фондове; и Регламент (ЕС) 2015/847 относно 
информацията, придружаваща преводите на средства

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията 
на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 
2019/2175.)


