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ANNEX 1

ПРИЛОЖЕНИЕ
към
Предложението за Решение на Съвета
относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз
в рамките на Съвместния комитет на ЕИП относно изменение на приложение IX
(Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП
№
от
за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,
като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство
(„Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,
като има предвид, че:
(1)

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 риск1 следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение IX към Споразумението за ЕИП следва да бъде
съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
След точка 31дг (Решение 2010/C 326/07 на Комисията) от приложение IX към
Споразумението за ЕИП се вмъква следното:
„31е.

32010 R 1092: 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).
За целите на настоящото споразумение разпоредбите на този регламент се
четат със следните адаптации:
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а)

Съответните органи на държавите от ЕАСТ участват в работата на
Европейския съвет за системен риск (ЕССР).

б)

Независимо от разпоредбите на Протокол 1 към настоящото
споразумение, в допълнение към значението си в този регламент
понятията „държава(и) членка(и)“, „компетентни органи“ и „надзорни
органи“ включват съответно и държавите от ЕАСТ, техните компетентни
органи и техните надзорни органи. Това не се прилага по отношение на
член 5, параграф 2, член 9, параграф 5 и член 11, параграф 1, буква в).

в)

В член 6, параграф 2 се добавя следното:

ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1.
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„в)

управителите на националните централни банки на държавите от
ЕАСТ или, що се отнася до Лихтенщайн, представител на високо
равнище на Министерството на финансите;

г)

член на колегиума на Надзорния орган на ЕАСТ в случаите,
отнасящи се до задачите на този орган.

Членовете на Генералния съвет без право на глас, посочени в букви в) и
г), не участват в работата на Генералния съвет, когато може да бъде
обсъждано състоянието на отделни финансови институции на ЕС или
държави — членки на ЕС.“
г)

В член 13, параграф 1 се добавя следната буква:
„и)

д)

по един представител на всяка от националните централни банки на
държавите от ЕАСТ, a по отношение на Лихтенщайн — на
Министерството на финансите. Тези представители не участват в
работата на Консултативния технически комитет, когато може да
бъде обсъждано състоянието на отделни финансови институции на
ЕС или държави — членки на ЕС.“

В член 15, параграф 2 се добавя следната алинея:
„Надзорният орган на ЕАСТ, националните централни банки,
националните надзорни органи и националните статистически органи на
държавите от ЕАСТ осъществяват тясно сътрудничество с ЕССР и му
предоставят цялата информация, необходима за изпълнение на неговите
задачи в съответствие със Споразумението за ЕИП.“

е)

В член 16, параграф 3 след думата „Комисията“ се добавят думите „, а
когато адресати са държава от ЕАСТ или един или повече от нейните
национални надзорни органи — на Постоянния комитет на държавите от
ЕАСТ,“, а след думата „ЕНО“ се добавят думите „и на Надзорния орган
на ЕАСТ“.

ж)

В член 17, параграфи 1 и 2 и в член 18, параграф 1 след думата „Съвета“
се добавят думите „,а когато адресати са държава от ЕАСТ или един или
повече от нейните национални надзорни органи — Постоянния комитет
на държавите от ЕАСТ,“.

з)

Член 17, параграф 3 не се прилага по отношение на решенията относно
препоръки, отправени до една или повече от държавите от ЕАСТ.

и)

В член 18, параграф 4 след думата „ЕНО“ се добавят думите „,
Надзорният орган на ЕАСТ и Постоянният комитет на държавите от
ЕАСТ“.“
Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 1092/2010 на исландски и норвежки език, които ще
бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз,
са автентични.
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Член 3
Настоящото решение влиза в сила на ... или в деня, следващ последната от
нотификациите, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП, в
зависимост от това коя от двете дати е по-късната*.
Член 4
Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към
Официален вестник на Европейския съюз.
Съставено в Брюксел на […] година.

За Съвместния комитет на ЕИП
Председател

Секретари
на Съвместния комитет на ЕИП

*
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С отбелязани конституционни изисквания.
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Съвместна декларация на договарящите се страни
към Решение № …/… за включване на Регламент (ЕС) № 1092/2010 в
Споразумението за ЕИП
Договарящите се страни отбелязват, че в Регламент (ЕС) № 1092/2010 се допуска само
до определена степен участие на държави извън ЕС в Европейския съвет за системен
риск. В контекста на евентуалните бъдещи изменения на Регламент (ЕС) № 1092/2010
ЕС ще прецени дали на членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ може да бъде
предоставено право на участие, съответстващо на участието на тези държави в трите
европейски надзорни органа съгласно решения на Съвместния комитет на ЕИП № .../...,
№ .../... и № .../....
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