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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

• Основания и цели на предложението 

В отговор на финансовата криза
1
 ЕС създаде Европейска система за финансов надзор 

(ЕСФН), която е изградена върху двустълбова система — за микро- и 

макропруденциален надзор.  

Европейският съвет за системен риск (ЕССР), създаден през декември 2010 г., 

представлява макропруденциалният стълб на ЕСФН. ЕССР отговаря за 

макропруденциалния надзор на финансовата система в рамките на ЕС. Задачите му 

включват: i) да допринася за предотвратяване или намаляване на системните рискове за 

финансовата стабилност в Съюза, произтичащи от процесите във финансовата система, 

като отчита макроикономическите тенденции, с цел да се избегнат периоди на мащабни 

финансови сътресения;  ii) да допринася за безпрепятственото функциониране на 

вътрешния пазар, осигурявайки устойчив принос на финансовия сектор за 

икономическия растеж.  

Съставът на ЕССР е с широк обхват — сред членовете му са национални централни 

банки, надзорни органи и европейски институции. В дейността си си служи със 

специфични инструменти, като например препоръки и предупреждения, с които 

спомага за моделирането на политиката за макропруденциален надзор в ЕС. Тъй като 

мандатът на ЕССР обхваща цялата система, това е от особено значение за мониторинга 

и оценката на междусекторните и трансграничните рискове и странични ефекти, а 

същевременно координиращата роля на ЕССР ограничава риска от верижна реакция. 

Като улеснява признаването на националните макропруденциални мерки, ЕССР 

гарантира, че трансграничните въздействия и регулаторният арбитраж се свеждат до 

минимум. Така ЕССР влияе пряко върху ефективността на макропруденциалните мерки 

на държавите от ЕС, а оттам и върху равнището на финансовата стабилност в ЕС. В 

този контекст се очаква подобреното функциониране на ЕССР да повиши 

ефективността на макропруденциалната политика. 

От създаването си насам ЕССР:  

 издава препоръки и предупреждения, предназначени за широк кръг 

адресати;  

 допринася за непрекъснатото развитие на макропруденциалната рамка в 

ЕС;  

 успешно използва ресурсите и експертния опит, осигурени посредством 

големия брой членуващи институции и независимия академичен принос 

от страна на Консултативния научен комитет;  

 играе важна роля при координацията и оценката на уведомленията за 

макропруденциалните мерки в ЕС.  

                                                 
1 В доклада „Дьо Ларозиер“ (чийто окончателен вариант бе представен на 25 февруари 2009 г.) бе 

отправена препоръка за създаването на съюз с цел упражняване на надзор върху рисковете в 

цялата финансова система. 
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ЕССР играе важна роля и като координационна платформа и информационен център за 

наблюдение на риска на равнището на целия ЕС и за определяне на насоки относно 

използването на инструменти за макропруденциален надзор.  

Неотдавнашните институционални промени във връзка с банковия съюз и усилията за 

изграждане на съюз на капиталовите пазари обаче формират контекст за 

функционирането на ЕССР, който е различен от този при неговото създаване. Това има 

значение основно за състава и организацията на ЕССР. Необходими са подобрения, 

свързани със състава на ЕССР и с начина на сътрудничество с европейските 

институции, за да се вземат под внимание постепенно настъпващите промени в 

макропруденциалната рамка и периодичните изменения в нормативната уредба.  

Освен това са необходими изменения, с които да се гарантира, че ЕССР може да 

извършва макропруденциален надзор върху цялата финансова система в условията на 

все по-голямото значение на пазарното финансиране, особено със създаването на съюза 

на капиталовите пазари.  

Подобрената ефикасност и ефективност на ЕССР на свой ред ще подобрят 

координацията на макропруденциалните политики в рамките на ЕС и ще му дадат 

възможност по-успешно да изпълни своя мандат. По-подробни разяснения по 

предложението са дадени в анализа на ефекта. 

• Съгласуваност с действащите разпоредби в областта на политиката 

Настоящото предложение следва да се разглежда в контекста на текущия преглед на 

дейността на европейските надзорни органи (ЕНО). ЕССР и ЕНО представляват 

съответно макро- и микропруденциалният стълб на ЕСФН.  

• Съгласуваност с други политики на Съюза 

Прегледът на дейността на ЕССР се извършва в контекста на изграждането на банковия 

съюз и съюза на капиталовите пазари. Очакваното задълбочаване и по-нататъшно 

интегриране на капиталовите пазари в ЕС изисква и съответно приспособяване на 

рамката за надзор на системни рискове. 

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

• Правно основание 

Правното основание за предложените промени е същото, както при изменение на 

законодателен акт, т.е. член 114 от ДФЕС. Регламентът за създаване на ЕССР е 

допълнен с регламент на Съвета, с който на Европейската централна банка (ЕЦБ) се 

възлага задачата да ръководи секретариата на ЕССР.  

• Субсидиарност (извън областите на изключителна компетентност)  

ЕССР е орган без юридическа правосубектност.  Той отговаря за макропруденциалния 

надзор върху финансовата система в ЕС. Целите на предложението, а именно да се 

подобри ефективността на ЕССР и да се засили макропруденциалната координация в 

ЕС, могат да бъдат постигнати чрез допълване на вече съществуващото 

законодателство на ЕС, тоест, те могат да се постигнат най-добре на равнището на ЕС, 

а не чрез различни национални инициативи. Тъй като ЕССР играе важна роля за 

реципрочното прилагане на националните макропруденциални мерки, той помага на 
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националните органи да се справят със системните рискове, възникващи на национално 

равнище.  

• Пропорционалност 

С предложението се изменя съществуващ регламент. Промените са изрично насочени 

към изясняването или подсилването на действието на съществуващите разпоредби, 

следователно тези промени са пропорционални на установените проблеми. Основната 

структура на ЕССР като цяло ще остане непроменена.  

• Избор на инструмент 

Изменение на съществуващ регламент. 

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

• Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото 

законодателство 

Съгласно изискването в Регламента за ЕССР Комисията извърши преглед, за да 

установи дали е необходимо мисията и организацията на ЕССР да бъдат актуализирани. 

Първият преглед на Регламента за ЕССР бе извършен през 2014 г. 

• Консултации със заинтересованите страни 

През втората половина на 2016 г. беше организирана обществена консултация относно 

макропруденциалната рамка, както и публично изслушване. Като цяло 

заинтересованите страни бяха на мнение, че мандатът и задачите на ЕССР са 

целесъобразни с оглед на ефикасността и ефективността на политиките за 

макропруденциален надзор, и до известна степен подкрепиха идеята за актуализиране 

на работните практики на ЕССР с цел по-голяма ефективност. Повечето респонденти 

подкрепиха предложението председателят на ЕЦБ да продължи да бъде председател на 

ЕССР. Някои респонденти препоръчаха Единният надзорен механизъм и Единният 

съвет за преструктуриране да бъдат представени в Генералния съвет на ЕССР, за да се 

отрази създаването на банковия съюз, но повечето участници не виждат необходимост 

от съществени промени в състава на съвета. Някои респонденти подкрепиха идеята за 

укрепване на дейността на секретариата на ЕССР и засилване на ролята на ЕССР с 

оглед рационализирането на процедурите за уведомяване на равнището на ЕС.  

• Събиране и използване на експертни становища 

Не е приложимо — чрез консултации със заинтересованите страни и публично 

изслушване, вж. по-горе 

• Оценка на въздействието 

Комисията направи анализ на ефекта, който ще окажат предложените изменения на 

Регламента за ЕССР. Не беше извършена официална оценка на въздействието поради 

целенасочеността на промените, които се въвеждат със законодателното предложение. 

 

• Пригодност и опростяване на законодателството 

Не е приложимо.  
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• Основни права 

Не е приложимо. 

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 

Разходите, свързани със секретариата на ЕССР, се поемат от ЕЦБ и нямат пряко 

отражение върху бюджета на ЕС. 

5. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ 

• Планове за изпълнение и механизми за мониторинг, оценка и докладване 

Регламентът ще бъде преразгледан след 5 години.  

• Обяснителни документи (за директиви) 

Не е приложимо.  

• Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението 

Председател 

Съгласно настоящата нормативна уредба ЕССР се председателства от председателя на 

ЕЦБ. Като председател на ЕССР председателят на ЕЦБ гарантира авторитета и 

надеждността на ЕССР, давайки му възможност реално да използва и да разчита на 

експертния опит на ЕЦБ в областта на финансовата стабилност. Поради това се 

предлага председателят на ЕЦБ да стане постоянен председател на ЕССР.  

Секретариат на ЕССР  

Тъй като Генералният съвет на ЕССР няма членове на пълно работно време, 

включително председателят и заместник-председателите, нито един от неговите 

членове не може да посвети цялото си време на ЕССР и задълженията, свързани с него. 

Освен това официалните задачи на ръководителя на секретариата на ЕССР са 

ограничени. Това може да направи дейността на ЕССР по-малко видима въпреки 

редовното участие на неговия председател в изслушванията в Парламента. Една по-

активна роля на ръководителя на секретариата на ЕССР би засилила въздействието и 

ефективността на предупрежденията и препоръките.  

Предложението е да се въведе процедура на консултация, при която Генералният съвет 

оценява кандидатите, предложени от ЕЦБ за длъжността ръководител на секретариата 

на ЕССР, по-специално техните качества и опита, необходими за управлението на 

секретариата. Парламентът и Съветът ще бъдат информирани за процедурата. Така 

връзката с ЕЦБ ще се запази, а ръководителят на секретариата ще продължи да се 

отчита пред Генералния съвет. Това ще направи процедурата по-прозрачна и ще се 

подчертае ролята на ръководителя на секретариата. Предлага се задачите на 

ръководителя на секретариата да се уточнят допълнително, включително възможността 

председателят на ЕССР да му делегира задачи, свързани с представителството пред 

трети лица. 

Състав на ЕССР   
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С настоящото предложение се актуализира Регламентът за ЕССР, за да се отрази 

създаването на банковия съюз, както и за да се включат Единният надзорен механизъм 

и Единният съвет за преструктуриране като членове с право на глас на Генералния 

съвет на ЕССР. Следва да бъдат направени съответни изменения и по отношение на 

Консултативния технически комитет и Управителния комитет.  

Адресати на предупрежденията и препоръките на ЕССР 

Предлага се също така ЕЦБ да се включи като евентуален адресат на предупрежденията 

и препоръките на ЕССР по отношение на задачите, възложени ѝ с Регламента за 

Единния надзорен механизъм (Регламент (ЕО) № 1024/2013), т.е.  надзорни задачи, 

които не са свързани с провеждането на паричната политика. Това би позволило да се 

коригира сегашната асиметрия, при която националните органи могат да получават 

такива предупреждения и препоръки в качеството си на членове на Генералния съвет, 

но не и ЕЦБ, която е компетентният или определеният орган на равнището на банковия 

съюз.  

По-добро регулиране 

Когато е целесъобразно, и в съответствие с принципите за по-добро регулиране, се 

очаква консултативните комитети на ЕССР да провеждат консултации относно своите 

становища, препоръки и решения със заинтересованите страни, като например пазарни 

участници, организации на потребителите и експерти. 
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2017/0232 (COD) 

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху 

финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на 

Европейски съвет за системен риск 

(текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 114 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет
2
, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура, 

 

като имат предвид, че: 

(1) В съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) № 1092/2010
3
 (Регламента за ЕССР), 

Европейският парламент и Съветът прегледаха Регламента за ЕССР въз основа 

на доклад
4
 от Комисията, за да определят дали е необходимо мисията и 

организацията на ЕССР да бъдат преразгледани. Прегледът обхвана също реда и 

условията за назначаване на председателя на ЕССР. 

(2) В доклада на Комисията от 2017 г. относно мисията и организацията на ЕССР
5
 

се стига до заключението, че макар ЕССР като цяло да функционира добре, в 

някои области са необходими подобрения. 

(3) Широкият обхват на състава на Генералния съвет на ЕССР е основно негово 

предимство. Последните тенденции в областта на финансовия надзор в Съюза, и 

по-специално създаването на банковия съюз, обаче не са отразени в състава на 

Генералния съвет. Затова председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ и 

председателят на Единния съвет за преструктуриране следва да бъдат членове на 

Генералния съвет на ЕССР с право на глас. По отношение на Управителния 

                                                 
2 ОВ С [...], [...] г., стр. [...]. 
3 Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за 

пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за 

създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1). 
4 Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно мисията и организацията на 

Европейския съвет за системен риск, COM(2014) 508 final. 
5 Работен документ на службите на Комисията, Анализ на ефекта, изменения на регламента за 

ЕССР, COM(2017). 
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комитет и Консултативния технически комитет също следва да бъдат направени 

съответни промени. 

(4) Председателят на ЕЦБ изпълняваше длъжността на председател на ЕССР през 

първите 5 години от съществуването му, след което продължава да е 

председател на ЕССР само временно. През този период председателят на ЕЦБ 

гарантираше авторитета и надеждността на ЕССР, давайки му възможност 

реално да използва и да разчита на експертния опит на ЕЦБ в областта на 

финансовата стабилност. Поради това е целесъобразно председателят на ЕЦБ да 

стане постоянен председател на ЕССР. 

(5) За да се даде по-голяма видимост на ЕССР като орган, който е отделен от своите 

конкретни членове, председателят на ЕССР следва да може да делегира на 

ръководителя на секретариата на ЕССР задачи, свързани с представителството 

на ЕССР пред трети лица.  

(6) В член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета
6
 е предвидено 

ръководителят на секретариата на ЕССР да се назначава от ЕЦБ след 

консултации с Генералния съвет на ЕССР. За да се придаде по-голямо значение 

на ролята, изпълнявана от ръководителя на секретариата на ЕССР, Генералният 

съвет на ЕССР следва да прецени, в дух на откритост и прозрачност, дали 

одобрените на този етап кандидати за длъжността ръководител на секретариата 

на ЕССР притежават необходимите качества и опит, за да ръководят 

секретариата на ЕССР. Генералният съвет следва да информира Европейския 

парламент и Съвета за процедурата по оценяване на кандидатите. Освен това 

задачите на ръководителя на секретариата на ЕССР следва да бъдат изяснени. 

(7) В съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 първият 

заместник-председател на ЕССР досега се избираше от  членовете на Генералния 

съвет на ЕЦБ и измежду тях с оглед на необходимостта да се осигури 

балансирано представителство на държавите членки като цяло, на държавите 

членки, чиято парична единица е еврото, както и на държавите членки с друга 

парична единица. След създаването на банковия съюз е целесъобразно 

позоваването на държавите членки, чиято парична единица е еврото, както и на 

тези с друга парична единица, да се замени с позоваване на държавите членки, 

които участват в банковия съюз, както и на тези, които не участват в него. 

(8) Като се имат предвид измененията в Споразумението за Европейското 

икономическо пространство (ЕИП)
7
, и по-специално приемането на Регламент 

(ЕС) № 1092/2010 от държавите — членки на ЕИП, член 9, параграф 5 от 

посочения регламент вече не е актуален и съответно следва да бъде заличен.  

(9) За да се намалят разходите и да се подобри процедурната ефективност, броят на 

представителите на Комисията в Консултативния технически комитет на ЕССР 

следва да бъде намален от досегашните двама на един представител. 

                                                 
6 Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската 

централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен 

риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162). 
7 Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 198/2016 от 30 септември 2016 г. за изменение на 

приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2017/275] (OВ L 46, 23.2.2017 г., 

стp. 1). 
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(10) В член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 се изисква 

предупрежденията и препоръките на ЕССР да се изпращат на Съвета и на 

Комисията, а когато адресати са един или повече национални надзорни органи, и 

на ЕНО. С оглед укрепването на демократичния контрол и прозрачността тези 

предупреждения и препоръки следва да се предават също и на Европейския 

парламент и на ЕНО. 

(11) За да се гарантира качеството и адекватността на становищата, препоръките и 

решенията на ЕССР, от Консултативния технически комитет и Консултативния 

научен комитет се очаква да се консултират със заинтересованите страни, когато 

това е целесъобразно, на ранен етап и в дух на откритост и прозрачност. 

(12) Поради това Регламент (ЕС) № 1092/2010 следва да бъде съответно изменен, 

 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Регламент (ЕС) № 1092/2010 се изменя, както следва: 

(1) Член 4 се изменя, както следва: 

a) вмъква се следният параграф 2a: 

„2а.  След консултация относно назначаването на ръководител на 

секретариата на ЕССР в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 

№ 1096/2010 на Съвета*, Генералният съвет, посредством открита и 

прозрачна процедура, преценява дали одобрените на този етап кандидати за 

длъжността ръководител на секретариата на ЕССР притежават 

необходимите качества и опит, за да ръководят дейността на секретариата на 

ЕССР.  Генералният съвет уведомява Европейския парламент и Съвета за 

процедурата на консултация.  

* Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на 

Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския 

съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162).“; 

_______________________________________________________________________________ 

б) вмъква се следният параграф 3a: 

„3а.  В насоките, които дават на ръководителя на секретариата на ЕССР в 

съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета, 

председателят на ЕССР и Управителният комитет могат да включат по-

специално следните аспекти: 

a) управление на ежедневната дейност на секретариата на ЕССР; 

б) всякакви административни и бюджетни въпроси, свързани със 

секретариата на ЕССР; 

в) координация и подготовка на работата, както и вземането на решения 

от Генералния съвет; 

г) подготовка на проекта за годишната програма на ЕССР и нейното 

изпълнение; 

д) подготовка на годишния доклад за дейността на ЕССР, както и на 

докладването до Генералния съвет за изпълнението на програмата.“ 
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(2) Член 5 се изменя, както следва: 

a) параграфи 1 и 2 се заменят със следното: 

„1. ЕССР се председателства от председателя на ЕЦБ. 

2. Първият заместник-председател се избира от членовете на Генералния 

съвет на ЕЦБ и измежду тях с мандат от 5 години, като се отчита 

необходимостта от балансирано представителство на държавите членки като 

цяло, на участващите държави членки съгласно определението в член 2, 

параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета**, както и на 

държавите членки, които не са участващи. Първият заместник-председател 

може да бъде преизбран веднъж. 

__________________________________________________________________ 

** Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на 

Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с 

пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).“ 

б) параграф 8 се заменя със следното: 

„8. Председателят представлява ЕССР пред трети лица. Председателят 

може да делегира задачи, свързани с представителството на ЕССР пред 

трети лица, на ръководителя на секретариата.“; 

(3) Член 6 се изменя, както следва: 

a) параграф 1 се изменя, както следва: 

i) добавят се следните букви еа) и еб): 

„еа) председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ; 

еб) председателят на Единния съвет за преструктуриране;“; 

ii) буква ж) се заменя със следното: 

„ж) председателят на Консултативния научен комитет;“;  

б) параграф 2 се изменя, както следва: 

i) буква а) се заменя със следното: 

„а) един представител на високо равнище от всяка държава членка — 

от националните ѝ компетентни органи или от националните 

органи, определени за прилагане на мерки за отстраняване на 

системни или макропруденциални рискове — в съответствие с 

параграф 3;“; 

в) параграф 3 се заменя със следното: 

„3. Що се отнася до представителството на националните органи по 

параграф 2, буква а), съответните представители на високо равнище се 

сменят на ротационен принцип в зависимост от характера на обсъжданите 

въпроси, освен ако националните надзорни органи на определена държава 

членка не са се споразумели за общ представител.“ 

(4) В член 9 параграф 5 се заличава.  

(5) Член 11 се изменя, както следва: 

a) параграф 1 се изменя, както следва: 
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i) буква в) се заменя със следното: 

„в) четирима други членове на Генералния съвет, които са и членове 

на Генералния съвет на ЕЦБ, като се отчита необходимостта да се 

осигури балансирано представителство на държавите членки като 

цяло, на участващите държави членки съгласно определението в 

член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета, 

както и на държавите членки, които не са участващи. Те се 

избират от членовете на Генералния съвет, които са и членове на 

Генералния съвет на ЕЦБ, и измежду тях, с мандат от 3 години;“ 

ii) добавят се следните букви жа) и жб): 

„жа) председателя на Надзорния съвет на ЕЦБ; 

жб) председателя на Единния съвет за преструктуриране;“ 

(6) Член 12 се изменя, както следва: 

a) параграф 5 се заменя със следното: 

„5. Когато е целесъобразно, Консултативният научен комитет организира 

консултации със заинтересованите лица на ранен етап и в дух на откритост и 

прозрачност, като отчита изискването за поверителност.“ 

 (7) Член 13 се изменя, както следва: 

a) параграф 1 се изменя, както следва: 

i) буква е) се заменя със следното: 

„е) представител на Комисията;“; 

ii) добавят се следните букви еа) и еб): 

„еа) представител на Надзорния съвет на ЕЦБ; 

еб) представител на Единния съвет за преструктуриране;“; 

б) вмъква се следният параграф 4a: 

„4а.  Когато е целесъобразно, Консултативният технически комитет 

организира консултации със заинтересованите лица на ранен етап и в дух на 

откритост и прозрачност, като отчита изискването за поверителност.“ 

(8) Член 16 се изменя, както следва: 

a) в параграф 2 първото изречение се заменя със следното: 

„Предупрежденията или препоръките, издадени от ЕССР в съответствие с 

член 3, параграф 2, букви в) и г), могат да бъдат от общ или специален 

характер, като могат да бъдат отправяни, по-специално, до Съюза, до една 

или повече държави членки, до един или повече ЕНО, до един или повече 

национални компетентни органи или до ЕЦБ по отношение на задачите, 

възложени ѝ в съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 и член 5, параграф 2 от 

Регламент (ЕС) № 1024/2013.“; 

б) параграф 3 се заменя със следното: 

„3. Едновременно с предаването им на адресатите в съответствие с 

параграф 2, предупрежденията или препоръките се предават на Съвета, 
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Европейския парламент, Комисията и ЕНО в съответствие със строги 

правила за поверителност.“  

(9) В член 17 параграфи 1 и 2 се заменят със следното: 

„1. Когато препоръките, посочени в член 3, параграф 2, буква г), са 

отправени до Комисията, до една или повече държави членки, до един или 

повече ЕНО, или до един или повече национални компетентни органи, 

адресатите съобщават на Европейския парламент, Съвета и на ЕССР 

действията, предприети в отговор на препоръките, като представят 

обосновка за всеки случай на бездействие. Когато е приложимо, ЕССР 

незабавно уведомява ЕНО за получените отговори при спазване на строги 

правила за поверителност. 

2. Ако ЕССР вземе решение, че негова препоръка не е била спазена или 

че адресатите не са предоставили обосновка за своето бездействие, ЕССР 

уведомява за това адресатите, Европейския парламент, Съвета и, когато е 

приложимо, съответните ЕНО, при спазване на строги правила за 

поверителност.“ 

(10) Член 20 се заменя със следното: 

„Не по-рано от пет години след [датата на влизане в сила да се впише от 

Службата за публикации] Комисията извършва оценка на настоящия регламент и 

представя основните констатации от нея в доклад до Европейския парламент, 

Съвета и Европейския икономически и социален комитет.“  

Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила на […] ден след деня на публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки. 

Съставено в Брюксел на  година. 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 
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