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1.

Приемане на предварителния дневен ред
17425/12 OJ/CONS 71 ECOFIN 1035
Съветът прие дневния ред, поместен в док. 17425/12.

ОБСЪЖДАНИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ
(открито обсъждане съгласно член 16, параграф 8 от Договора за Европейския съюз)
2.

Механизъм за банков надзор:
Общ подход
17540/12 EF 303 ECOFIN 1052 CODEC 2994
а)
Предложение за регламент на Съвета за възлагане на Европейската
централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с
пруденциалния надзор над кредитните институции
Компромисен текст на председателството
17538/12 EF 301 ECOFIN 1050
б)
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски
надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с неговото
взаимодействие с Регламент (EС) № …/… на Съвета за възлагане на
Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките,
свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции [първо четене]
Компромисен текст на председателството
17539/12 EF 302 ECOFIN 1051 CODEC 2993
Съветът разгледа посочените по-горе компромисни предложения на председателството
и постигна съгласие по текстовете, изложени съответно в документи 17812/12 и
17813/12 + COR 1.
Съветът отбеляза по-специално, че по отношение на предложението за регламент,
посочено в буква а) по-горе, всички решения, вземани от надзорния съвет, ще се
гласуват с обикновено мнозинство (като всеки член разполага с един глас), както е
предвидено в член 19, параграф 2аб от него, докато за решенията относно приемането
на регламенти по член 4, параграф 3 до 31 декември 2015 г. ще се прилагат паралелно,
както е предвидено в член 27, параграф 6а, гласуване с квалифицирано мнозинство
(както е посочено в член 19, параграф 2б) и гласуване с обикновено мнозинство.
Съветът отбеляза също, че всички кредитни институции, финансови холдинги и
смесени финансови холдинги, за които е поискана или получена публична финансова
пряко от ЕФФС или ЕМС, ще се разглеждат като не по-малко значими в рамките на
този регламент и следователно поради този факт ще бъдат обект на пряк надзор от
страна на ЕЦБ.
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Освен това Съветът отбеляза, че ЕЦБ може във всеки момент, по собствена инициатива
или след като се консултира с националните органи, или по искане на национален
компетентен орган, да реши да упражни пряко всички съответни правомощия, inter alia
по отношение на една или повече кредитни институции, за които е била поискана или
получена финансова помощ непряко от ЕФФС или ЕМС.
След дебата председателят на Съвета по икономически и финансови въпроси каза в
заключение, че:
„Съветът одобри подход, който се състои в това да се проведат консултации с
Европейския парламент въз основа на компромисните предложения на
председателството за Регламента относно ЕЦБ, отразяващи внесените по време на
обсъжданията в Съвета изменения, както и да се пристъпи към тристранни разговори с
Европейския парламент по изменението на Регламента относно Европейския банков
орган (ЕБО) въз основа на компромисното предложение на председателството,
отразяващо измененията, внесени по време на обсъжданията в Съвета във връзка с
компромисното предложение на председателството за Регламента относно ЕЦБ.
Съветът отчете, че е изключително важно при създаването на единния надзорен
механизъм (ЕНМ) да се зачита напълно целостта на единния пазар. Освен това е важно
да се вземат необходимите мерки създаването на ЕНМ да не наруши баланса на
компетенциите между съответните органи и ЕБО.
За да може да се прецени потенциалното въздействие на двете законодателни
предложения в тези области, те ще трябва да бъдат разглеждани успоредно, като
окончателните текстове се одобрят по едно и също време след провеждането на
необходимите консултации и тристранни разговори.“
Съветът взе под внимание и изявлението на Унгария.
Изявление на Унгария
относно предложението за регламент на Съвета за възлагане на Европейската
централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с
пруденциалния надзор над кредитните институции
„Във връзка с по-нататъшното обсъждане на допълнителното задълбочаване на
икономическия и паричен съюз, по-специално по отношение на интегрираната
финансова рамка (банков съюз),
Унгария е убедена, че въпросът за сътрудничеството на ЕНМ с евентуални бъдещи
финансови механизми се нуждае от допълнително обмисляне, и че трябва да се включи
неутрална формулировка, която да не предрешава, а да улеснява предстоящите
обсъждания.
Съзнавайки чувствителния характер на въпроса, Унгария е готова да приеме
споразумението за общ подход по Регламента за ЕЦБ с оглед започването на
обсъждания с Европейския парламент.
Унгария възнамерява да се върне отново на въпроса при следващите етапи от
законодателната процедура (включително в контекста на тристранните обсъждания) и
отбелязва, че различните страни са изразили непредубеденост по този ключов елемент
от протичащите в момента разисквания.
Унгария би желала също да проследи тази тема и при продължаващото обсъждане на
истинския икономически и паричен съюз, тъй като се предвижда тя да е основен
елемент и в този контекст.“
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3.

Други въпроси
По тази точка от дневния ред не бяха повдигнати въпроси.

==============
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