
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1177/2011 НА СЪВЕТА 

от 8 ноември 2011 година 

за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на 
процедурата при прекомерен дефицит 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 126, параграф 14, втора алинея от 
него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на нацио 
налните парламенти, 

като взе предвид становището на Европейския парламент ( 1 ), 

като взе предвид становището на Европейската централна 
банка ( 2 ), 

в съответствие със специална законодателна процедура, 

като има предвид, че: 

(1) Координацията на икономическите политики на 
държавите-членки в рамките на Съюза, както е пред 
видено в Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), следва да води до спазване на ръководните 
принципи за ценова стабилност, стабилни публични 
финанси и парични условия, както и устойчив платежен 
баланс. 

(2) Пактът за стабилност и растеж (ПСР) първоначално 
включва Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 
7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието 
на бюджета и на надзора и координацията на икономи 
ческите политики ( 3 ), Регламент (ЕО) № 1467/97 на 
Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на 
прилагането на процедурата при прекомерен дефицит ( 4 ) и 
Резолюция на Европейския съвет от 17 юни 1997 г. 
относно Пакта за стабилност и растеж ( 5 ). Регламенти 
(ЕО) № 1466/97 и (ЕО) № 1467/97 бяха изменени 
съответно с регламенти (ЕО) № 1055/2005 ( 6 ) и (ЕО) 

№ 1056/2005 ( 7 ). Освен това беше приет доклад на 
Съвета от 20 март 2005 г., озаглавен „Усъвършенстване 
на прилагането на Пакта за стабилност и растеж“ ( 8 ). 

(3) ПСР се основава на целта за осигуряване на стабилни и 
устойчиви публични финанси като средство за укрепване 
на предпоставките за ценова стабилност и за висок и 
устойчив растеж, подкрепен от финансова стабилност, 
като по този начин се подпомага постигането на целите 
на Съюза за устойчив растеж и създаване на заетост. 

(4) Натрупаният опит и допуснатите грешки през първото 
десетилетие от функционирането на Икономическия и 
паричен съюз показват необходимост от по-добро иконо 
мическо управление в Съюза, което следва да бъде 
изградено на основата на по-силна национална ангажи 
раност по отношение на общоприетите правила и 
политики, както и на по-стабилна рамка на равнището 
на Съюза за наблюдение на националните икономически 
политики. 

(5) Необходимо е да се засили общата рамка на иконо 
мическо управление, която включва подобрено 
бюджетно наблюдение, в съответствие с високата степен 
на интеграция между икономиките на държавите-членки 
в рамките на Съюза, и по-специално в еврозоната. 

(6) Подобрената рамка на икономическо управление следва 
да се основава на няколко взаимно свързани и съгла 
сувани политики за устойчив растеж и заетост, по- 
специално стратегия на Съюза за растеж и работни 
места, с особен акцент върху развитието и укрепването 
на вътрешния пазар, насърчаването на международната 
търговия и конкурентоспособност, Европейски семестър 
за засилване на координацията на икономическите и 
бюджетни политики, ефективна рамка за предотвратяване 
и коригиране на прекомерните бюджетни дефицити 
(ПСР), стабилна рамка за предотвратяване и коригиране 
на макроикономическите неравновесия, минимални 
изисквания за националните бюджетни рамки и 
засилена регулация и надзор на финансовия пазар, вклю 
чително макропруденциален надзор, извършван от Евро 
пейския съвет за системен риск. 

(7) Постигането и поддържането на динамичен вътрешен 
пазар следва да се разглежда като елемент на правилното 
и безпрепятствено функциониране на Икономическия и 
паричен съюз.
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(8) ПСР и цялостната рамка на икономическо управление 
следва да допълват и подкрепят стратегията на Съюза за 
растеж и работни места. Взаимните връзки между 
различните направления не следва да предоставят 
изключения от разпоредбите на ПСР. 

(9) Укрепването на икономическото управление следва да 
включва по-активно и по-навременно участие на Евро 
пейския парламент и националните парламенти. Като 
отчита, че партньори на Европейския парламент в 
рамките на този диалог са съответните институции на 
Съюза и техните представители, компетентната комисия 
на Европейския парламент може да предостави 
възможност на държавата-членка, която е адресат на 
решение на Съвета съгласно член 126, параграф 6 от 
ДФЕС, препоръка съгласно член 126, параграф 7 от 
ДФЕС, предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от 
ДФЕС или решение съгласно член 126, параграф 11 от 
Договора, да участва в размяната на мнения. Участието на 
държавата-членка в подобна размяна на мнения е 
доброволно. 

(10) Комисията следва да има по-голяма роля в процедурата за 
засилено наблюдение по отношение на оценките, които са 
специфични за всяка държава-членка, мониторинга, 
мисиите на място, препоръките и предупрежденията. 

(11) При прилагането на настоящия регламент Съветът и 
Комисията следва да отчитат по целесъобразен начин 
всички действащи фактори, както и икономическото и 
бюджетното състояние на съответните държави-членки. 

(12) Следва да се засилят правилата за бюджетната 
дисциплина, по-специално като се придаде по-голямо 
значение на равнището и изменението на дълга и на 
общата устойчивост. Механизмите, с които се осигуряват 
спазването и прилагането на тези правила, следва също да 
бъдат засилени. 

(13) Прилагането на съществуващата процедура при 
прекомерен дефицит въз основа на двата критерия — за 
дефицита и за дълга, изисква определянето на числово 
изразен показател, който да отчита стопанския цикъл, 
спрямо който да се преценява дали съотношението на 
държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) 
намалява в достатъчна степен и дали се приближава 
към референтната стойност със задоволителни темпове. 

Следва да се въведе преходен период с цел да се позволи 
на държавите-членки, които са обект на процедура при 
прекомерен дефицит към датата на приемане на 
настоящия регламент, да съобразят политиките си с 
числово изразения показател за намаляване на дълга. 
Същото следва да се прилага и за държавите-членки, 
които са обект на програма за корекции на Съюза 
и/или Международния валутен фонд. 

(14) Неспазването на числово изразения показател за нама 
ляване на дълга не следва да е достатъчно условие, за 

да се установи наличието на прекомерен дефицит: за тази 
цел следва да се вземат предвид всички действащи 
фактори, обхванати от доклада на Комисията по член 
126, параграф 3 от ДФЕС. По-специално оценката на 
ефекта на цикъла, както и на състава на корекциите 
наличности—потоци върху държавния дълг може да е 
достатъчна, за да се избегне установяването на 
наличието на прекомерен дефицит въз основа на 
критерия за дълга. 

(15) При установяването на наличие на прекомерен дефицит 
въз основа на критерия за дефицита и стъпките, водещи 
до него, е необходимо да се вземат под внимание всички 
действащи фактори, обхванати от доклада на Комисията 
съгласно член 126, параграф 3 от ДФЕС, ако съот 
ношението на държавния дълг към БВП не надхвърля 
референтната стойност. 

(16) Когато системните пенсионни реформи се разглеждат като 
един от действащите фактори, основното съображение 
следва да бъде дали тези реформи укрепват дългосрочната 
устойчивост на пенсионната система като цяло, като 
същевременно не увеличават рисковете за средносрочната 
бюджетна позиция. 

(17) В доклада на Комисията съгласно член 126, параграф 3 от 
ДФЕС по подходящ начин следва да се разгледа 
качеството на националната бюджетна рамка, тъй като 
тя има решаваща роля в подкрепа на фискалната консо 
лидация и устойчивите публични финанси. Това 
разглеждане следва да включва минималните изисквания, 
предвидени в Директива 2011/85/ЕС от 8 ноември 
2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на 
държавите-членки ( 1 ), и други одобрени желателни 
изисквания по отношение на фискалната дисциплина. 

(18) За да се подпомогне наблюдението на изпълнението на 
препоръките на Съвета и на предизвестията за коригиране 
на състоянието на прекомерен дефицит, е необходимо в 
тях да се посочват годишните бюджетни цели в съот 
ветствие с изискваното подобрение на циклично 
изгладения баланс и с изключени еднократни и 
временни мерки. В този смисъл годишният показател от 
0,5 % от БВП следва да се разбира като средна годишна 
стойност. 

(19) При оценяването на ефективността на действията се 
използва възможността за съобразяване с разходните 
цели на консолидирания държавен бюджет като рефе 
рентна стойност във връзка с прилагането на набелязани 
специфични приходни мерки. 

(20) Когато се преценява дали да бъде удължен срокът за 
коригиране на прекомерния дефицит, следва да се 
обърне особено внимание на сериозните икономически 
спадове в еврозоната или в Съюза като цяло, при 
условие че това не застрашава фискалната устойчивост в 
средносрочен план.
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(21) Уместно е да се засили прилагането на финансовите 
санкции, предвидени в член 126, параграф 11 от ДФЕС, 
така че те да представляват реален стимул за съобразяване 
с предизвестията съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС. 

(22) За да се гарантира спазването на рамката на Съюза за 
фискално наблюдение от страна на държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото, въз основа на член 
136 от ДФЕС следва да бъдат разработени основани на 
правилата санкции, които гарантират справедливи, 
навременни и ефективни механизми за спазване на ПСР. 

(23) Средствата от глобите, посочени в настоящия регламент, 
представляват други приходи съгласно посоченото в член 
311 ДФЕС и следва да се влагат в механизмите за 
стабилност за предоставяне на финансова помощ, 
създадени от държавите-членки, чиято парична единица 
е еврото, с цел гарантиране на стабилността на еврозоната 
като цяло. 

(24) Позоваванията, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 
1467/97, следва да вземат предвид новата номерация на 
членовете в Договора за функционирането на Европейския 
съюз, както и замяната на Регламент (ЕО) № 3605/93 на 
Съвета ( 1 ) с Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета от 
25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за проце 
дурата при прекомерен дефицит, приложен към 
Договора за създаване на Европейската общност ( 2 ). 

(25) Следователно Регламент (ЕО) № 1467/97 следва да бъде 
съответно изменен, 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Регламент (ЕО) № 1467/97 се изменя, както следва: 

1) Член 1 се заменя със следното: 

„Член 1 

1. Настоящият регламент установява разпоредбите за 
ускоряване и изясняване на процедурата при прекомерен 
дефицит. Целта на процедурата при прекомерен дефицит е 
да възпира възникването на прекомерни бюджетни 
дефицити, а в случай че те възникнат — да способства за 
тяхното бързо коригиране, като съблюдаването на 
бюджетната дисциплина се проверява въз основа на 
критериите за бюджетния дефицит и за държавния дълг. 

2. За целите на настоящия регламент под „участващи 
държави-членки“ се разбира онези държави-членки, чиято 
парична единица е еврото.“ 

2) Член 2 се изменя, както следва: 

а) в параграф 1 първата алинея се заменя със следното: 

„1. Смята се, че бюджетният дефицит надхвърля рефе 
рентната стойност по изключение съгласно член 126, 
параграф 2, буква а), второ тире от Договора за функцио 
нирането на Европейския съюз (ДФЕС) тогава, когато е 
резултат от необичайно събитие извън контрола на съот 
ветната държава-членка, което оказва значително 
влияние върху финансовото състояние на сектор 
„Държавно управление“, или когато е в резултат от 
сериозен икономически спад.“; 

б) вмъква се следният параграф: 

„1а. Когато надхвърля референтната стойност, съот 
ношението на държавния дълг към брутния вътрешен 
продукт (БВП) се смята за достатъчно намаляващо и за 
приближаващо референтната стойност със задоволителни 
темпове в съответствие с член 126, параграф 2, буква б) 
от ДФЕС, ако разликата по отношение на референтната 
стойност е намаляла през предходните три години със 
среден темп от една двадесета годишно въз основа на 
промените през последните три години, за които има 
данни. 

Изискването съгласно критерия за дълга също се смята за 
изпълнено, ако бюджетните прогнози на Комисията 
сочат, че изискваното намаление на разликата ще 
настъпи през тригодишния период, който включва двете 
години, следващи последната година, за която има данни. 
За държава-членка, която е обект на процедура при 
прекомерен дефицит към 8 ноември 2011 г. и за срок 
от три години от коригирането на прекомерния дефицит, 
изискването съгласно критерия за дълга се смята за 
изпълнено, ако държавата-членка осъществи достатъчен 
напредък към спазването на референтната стойност 
съгласно оценките в становището, прието от Съвета във 
връзка с нейната програма за стабилност или за конвер 
генция. 

При прилагането на показателя за корекция на съот 
ношението на дълга следва да се отчита въздействието 
на цикъла върху темпа на намаляването на дълга.“; 

в) параграфи 3—7 се заменят със следното: 

„3. Когато изготвя доклад съгласно член 126, 
параграф 3 от ДФЕС, Комисията отчита всички 
действащи фактори, посочени в този член, доколкото те 
се отразяват в значителна степен на оценката
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за спазването на критериите за дефицита и за дълга от 
страна на съответната държава-членка. Докладът отразява 
съответно: 

а) развитието на икономическите показатели в сред 
носрочен план, по-специално потенциалния растеж, 
включително различния принос на труда, на натруп 
ването на капитал и на общата факторна производи 
телност, влиянието на стопанския цикъл и 
състоянието на нетните спестявания в частния сектор; 

б) развитието на състоянието на бюджета в средносрочен 
план, включително, по-специално, отбелязаните 
корекции към средносрочната бюджетна цел, 
равнището на първичното салдо и развитието на 
първичните разходи — както текущи, така и капи 
талови, изпълнението на политиките в контекста на 
предотвратяването и коригирането на прекомерните 
макроикономически неравновесия, изпълнението на 
политиките в контекста на общата стратегия за 
растеж на Съюза, както и качеството на публичните 
финанси като цяло, по-специално ефективността на 
националните бюджетни рамки; 

в) развитието на равнището на държавния дълг в сред 
носрочен план, динамиката и устойчивостта на дълга, 
което включва по-специално рисковите фактори, 
включително падежната и валутната структура на 
дълга, корекциите наличности—потоци и техния 
състав, натрупаните резерви и други финансови 
активи, гаранциите, по-специално такива, свързани с 
финансовия сектор, и всички неявни задължения, 
свързани със застаряването на населението, както и 
дълга на частния сектор, доколкото той може да пред 
ставлява условно неявно задължение за държавата. 

Комисията отчита надлежно и изрично всички други 
фактори, които според съответната държава-членка са 
от значение за цялостната оценка на спазването на 
критериите за дефицита и за дълга и които държавата- 
членка е представила на Съвета и на Комисията. В този 
смисъл особено внимание се отделя на финансовите 
вноски за повишаване на международната солидарност 
и за постигане на целите на политиките на Съюза, на 
дълга в резултат от двустранна и многостранна подкрепа 
между държавите-членки в контекста на гарантиране на 
финансовата стабилност, както и на дълга, свързан с 
операции за финансово стабилизиране в периоди на 
големи финансови сътресения. 

4. Съветът и Комисията правят балансирана цялостна 
оценка на всички действащи фактори, по-специално на 
степента, в която те се отразяват на оценката на спаз 
ването на критериите за дефицита и/или критерия за 
дълга като влошаващи или смекчаващи фактори. При 
оценката на спазването на критерия за дефицита, ако 
съотношението на държавния дълг към БВП надхвърля 
референтната стойност, тези фактори се вземат под 
внимание на отделните етапи на вземането на решение 
за наличие на прекомерен дефицит, предвидени в член 
126, параграфи 4, 5 и 6 от ДФЕС, само ако е изцяло 

изпълнено двойното условие на ръководния принцип, а 
именно че преди да бъдат взети предвид действащите 
фактори, бюджетният дефицит остава близо до рефе 
рентната стойност и неговото превишение над рефе 
рентната стойност е временно. 

Тези фактори обаче се вземат предвид на отделните етапи 
на вземането на решение за наличие на прекомерен 
дефицит при оценката на спазването на критерия за 
дълга. 

5. При оценката на спазването на критериите за 
дефицита и за дълга и при последващите етапи от проце 
дурата при прекомерен дефицит Съветът и Комисията 
отчитат надлежно извършването на пенсионни реформи, 
с които се въвежда многостълбова система, включваща 
задължителен стълб изцяло на базата на лични спес 
тявания в пенсионен фонд, както и нетните разходи на 
стълб на държавното обществено осигуряване. По- 
специално се вземат предвид характеристиките на пенси 
онната система като цяло, създадена чрез реформата, а 
именно дали те укрепват дългосрочната устойчивост, като 
същевременно не увеличават рисковете за бюджетната 
позиция в средносрочен план. 

6. Ако Съветът, като действа в рамките на член 126, 
параграф 6 от ДФЕС, приеме решение, че в държава- 
членка е налице прекомерен дефицит, Съветът и 
Комисията в следващите етапи на процедурата от 
посочения член на ДФЕС вземат предвид действащите 
фактори, посочени в параграф 3 от настоящия член, 
доколкото те се отразяват на положението в съответната 
държава-членка, включително посочените в член 3, 
параграф 5 и член 5, параграф 2 от настоящия регламент, 
по-специално при определяне на срока за коригиране на 
прекомерния дефицит и евентуалното удължаване на този 
срок. Тези действащи фактори обаче не се вземат предвид 
за решението на Съвета съгласно член 126, параграф 12 
от ДФЕС за отмяна на някои или всички негови решения 
по член 126, параграфи 6—9 и 11 от ДФЕС. 

7. При държави-членки, в които превишението на 
дефицита над референтната стойност отразява извър 
шването на пенсионна реформа, с която се въвежда 
многостълбова система, включваща задължителен стълб 
изцяло на базата на лични спестявания в пенсионен 
фонд, Съветът и Комисията, когато оценяват развитието 
на размера на дефицита в рамките на процедурата при 
прекомерен дефицит, отчитат и разходите за реформата, 
доколкото дефицитът не превишава в значителна степен 
равнище, което може да се счита за близко до рефе 
рентната стойност, а съотношението на дълга не 
надхвърля референтната стойност, при условие че се 
запазва фискалната устойчивост като цяло. Нетните 
разходи се вземат предвид и с оглед на решението на 
Съвета съгласно член 126, параграф 12 от ДФЕС 
относно отмяната на някои или всички негови решения 
по член 126, параграфи 6—9 и 11 от ДФЕС, ако 
дефицитът е намалявал значително и постоянно и е 
достигнал ниво, близко до референтната стойност.“
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3) Вмъква се следният раздел: 

„РАЗДЕЛ 1a 

ИКОНОМИЧЕСКИ ДИАЛОГ 

Член 2а 

1. С цел да се засили диалогът между институциите на 
Съюза, по-специално между Европейския парламент, Съвета 
и Комисията, и да се постигнат по-голяма прозрачност и по- 
добра отчетност, компетентната комисия на Европейския 
парламент може да покани председателя на Съвета, 
Комисията и, по целесъобразност, председателя на Евро 
пейския съвет или председателя на Еврогрупата да вземат 
участие в обсъждане с комисията относно решение на 
Съвета съгласно член 126, параграф 6 от ДФЕС, 
препоръка на Съвета съгласно член 126, параграф 7 от 
ДФЕС, предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от 
ДФЕС или решение на Съвета съгласно член 126, 
параграф 11 от ДФЕС. 

Очаква се Съветът по правило да се съобрази с препоръките 
и предложенията на Комисията или да изясни позицията си 
публично. 

Компетентната комисия на Европейския парламент може да 
предостави възможност на държавата-членка, която е 
засегната от такива решения, препоръки или предизвестия, 
да участва в размяна на мнения. 

2. Комисията и Съветът редовно информират Евро 
пейския парламент за прилагането на настоящия регламент.“ 

4) Член 3 се изменя, както следва: 

а) параграф 2 се заменя със следното: 

„2. Като взема изцяло предвид посоченото в параграф 
1 становище, Комисията — ако прецени, че е налице 
прекомерен дефицит — представя становище и пред 
ложение на Съвета в съответствие с член 126, 
параграфи 5 и 6 от ДФЕС и информира Европейския 
парламент за това.“; 

б) в параграф 3 позоваването на „член 4, параграфи 2 и 3 
от Регламент (ЕО) № 3605/93“ се заменя с позоваване на 
„член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) 
№ 479/2009“; 

в) параграфи 4 и 5 се заменят със следното: 

„4. В препоръката на Съвета, направена в съответствие 
с член 126, параграф 7 от ДФЕС, се определя 
максимален срок от шест месеца за предприемането на 

ефективни действия от съответната държава-членка. 
Когато сериозността на ситуацията го налага, срокът за 
ефективни действия може да бъде три месеца. В препо 
ръката на Съвета се определя и краен срок за кориги 
рането на прекомерния дефицит, което следва да 
приключи през годината, следваща годината на 
неговото установяване, освен ако са налице особени 
обстоятелства. В препоръката си Съветът изисква 
държавата-членка да постигне годишни бюджетни цели, 
които въз основа на прогнозите, обосноваващи препо 
ръката, са съобразени с минималното годишно 
подобрение от поне 0,5 % от БВП на циклично 
изгладения баланс, с изключени еднократни и 
временни мерки, за да се гарантира коригирането на 
прекомерния дефицит в рамките на срока, определен в 
препоръката. 

4а. В посочения в параграф 4 срок съответната 
държава-членка докладва на Съвета и на Комисията 
относно действията, предприети в отговор на препо 
ръката на Съвета съгласно член 126, параграф 7 от 
ДФЕС. Докладът включва целите за бюджетните 
разходи и приходи и за дискреционните мерки по 
отношение както на разходната, така и на приходната 
част в съответствие с препоръката на Съвета, както и 
информация относно предприетите мерки и естеството 
на мерките, предвидени за постигане на целите. 
Държавите-членки оповестяват доклада. 

5. Ако са били предприети ефективни действия 
съгласно препоръка по член 126, параграф 7 от ДФЕС 
и след приемането на препоръката са настъпили 
неочаквани неблагоприятни икономически събития със 
значими отрицателни последици за държавните 
финанси, Съветът може да реши по препоръка на 
Комисията да приеме преразгледана препоръка съгласно 
член 126, параграф 7 от ДФЕС. В преразгледаната 
препоръка, като се вземат предвид действащите 
фактори, посочени в член 2, параграф 3 от настоящия 
регламент, може по-специално да се удължи срокът за 
коригиране на прекомерния дефицит по правило с една 
година. Съветът оценява наличието на неочаквани небла 
гоприятни икономически събития със значими отри 
цателни последици за държавните финанси въз основа 
на икономическите прогнози в своята препоръка. В 
случай на сериозен икономически спад в еврозоната 
или в Съюза като цяло Съветът може също да реши, 
по препоръка на Комисията, да приеме преразгледана 
препоръка съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС, 
при условие че това не застрашава фискалната устой 
чивост в средносрочен план.“ 

5) В член 4 параграфи 1 и 2 се заменят със следното: 

„1. Всяко решение на Съвета по член 126, параграф 8 от 
ДФЕС да публикува препоръките си, когато се установи, че 
не са били предприети ефективни действия, се взема 
незабавно след изтичането на срока, определен в съот 
ветствие с член 3, параграф 4 от настоящия регламент.
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2. Съветът, когато преценява дали са били предприети 
ефективни действия в отговор на неговите препоръки, 
отправени в съответствие с член 126, параграф 7 от 
ДФЕС, основава решението си на доклада, представен от 
съответната държава-членка съгласно член 3, параграф 4а 
от настоящия регламент, и неговото прилагане, както и на 
всякакви други публично оповестени решения на правител 
ството на съответната държава-членка. 

Когато Съветът установи, в съответствие с член 126, 
параграф 8 от ДФЕС, че съответната държава-членка не е 
предприела ефективни действия, той докладва за това на 
Европейския съвет.“ 

6) В член 5 параграфи 1 и 2 се заменят със следното: 

„1. Всяко решение на Съвета за отправяне на пред 
известие до съответната участваща държава-членка да вземе 
мерки за намаляване на дефицита съгласно член 126, 
параграф 9 от ДФЕС се взема в срок два месеца от 
решението на Съвета по член 126, параграф 8 от ДФЕС, с 
което се установява, че не са предприети ефективни 
действия. В предизвестието Съветът отправя искане към 
държавата-членка да постигне годишните бюджетни цели, 
които, въз основа на прогнозите, обосноваващи пред 
известието, са съобразени с минимално годишно подобрение 
от поне 0,5 % от БВП на циклично изгладения баланс с 
изключени еднократни и временни мерки, за да се 
гарантира коригирането на прекомерния дефицит в 
рамките на срока, определен в предизвестието. Съветът 
указва и мерките, които допринасят за постигането на 
тези цели. 

1а. След предизвестието на Съвета по член 126, параграф 
9 от ДФЕС съответната държава-членка докладва на Съвета 
и на Комисията относно предприетите в отговор на това 
действия. Докладът включва целите за бюджетните 
разходи и приходи, за дискреционните мерки по 
отношение както на разходната, така и на приходната 
част, както и информация относно предприетите действия 
в отговор на конкретните препоръки на Съвета, за да се 
позволи на Съвета при необходимост да вземе решение в 
съответствие с член 6, параграф 2 от настоящия регламент. 
Държавите-членки оповестяват доклада. 

2. Ако са били предприети ефективни действия съгласно 
предизвестие по член 126, параграф 9 от ДФЕС и след 
приемането на предизвестието са настъпили неочаквани 
неблагоприятни икономически събития със значими отри 
цателни последици за държавните финанси, Съветът може да 
реши по препоръка на Комисията да приеме преразгледано 
предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС. В 
преразгледаното предизвестие, като се вземат предвид 
действащите фактори, посочени в член 2, параграф 3 от 
настоящия регламент, може по-специално да се удължи 
срокът за коригиране на прекомерния дефицит по правило 
с една година. Съветът оценява наличието на неочаквани 
неблагоприятни икономически събития със значими отри 
цателни последици за държавните финанси въз основа на 

икономическите прогнози в своето предизвестие. В случай 
на сериозен икономически спад в еврозоната или в Съюза 
като цяло Съветът може също да реши, по препоръка на 
Комисията, да приеме преразгледано предизвестие съгласно 
член 126, параграф 9 от ДФЕС, при условие че това не 
застрашава фискалната устойчивост в средносрочен план.“ 

7) Членове 6—8 се заменят със следното: 

„Член 6 

1. Съветът, когато преценява дали са били предприети 
ефективни действия в отговор на неговото предизвестие, 
отправено в съответствие с член 126, параграф 9 от 
ДФЕС, основава решението си на доклада, представен от 
съответната държава-членка съгласно член 5, параграф 1а 
от настоящия регламент, и неговото изпълнение, както и 
на всякакви други публично оповестени решения на прави 
телството на съответната държава-членка. Вземат се предвид 
резултатите от мисията за наблюдение, проведена от 
Комисията в съответствие с член 10а от настоящия 
регламент. 

2. Когато са изпълнени условията за прилагане на член 
126, параграф 11 от ДФЕС, Съветът налага санкции в съот 
ветствие с този член. Всяко такова решение се приема не по- 
късно от четири месеца след решението на Съвета по член 
126, параграф 9 от ДФЕС за отправяне на предизвестие до 
съответната участваща държава-членка да предприеме 
мерки. 

Член 7 

Ако участваща държава-членка не предприеме действия, за 
да се съобрази с последователните актове на Съвета съгласно 
член 126, параграфи 7 и 9 от ДФЕС, решението на Съвета 
по член 126, параграф 11 от ДФЕС за налагане на санкции 
се взема по правило в рамките на шестнадесет месеца от 
датите за предоставяне на информация, установени в член 
3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 479/2009. При 
прилагане на член 3, параграф 5 или член 5, параграф 2 от 
настоящия регламент 16-месечният срок се коригира по 
съответния начин. В случаите, когато преднамерено е 
планиран дефицит, за който Съветът реши, че е прекомерен 
дефицит, се прилага ускорена процедура. 

Член 8 

Решенията на Съвета по член 126, параграф 11 от ДФЕС за 
засилване на санкциите се вземат не по-късно от два месеца 
след датите за предоставяне на информация съгласно 
Регламент (ЕО) № 479/2009. Всяко решение на Съвета по 
член 126, параграф 12 от ДФЕС за отмяна на някои или на 
всички негови решения се взема възможно най-скоро и във 
всички случаи не по-късно от два месеца след датите за 
предоставяне на информация съгласно Регламент (ЕО) № 
479/2009.“ 

8) В член 9, параграф 3 позоваването на „член 6“ се заменя с 
позоваване на „член 6, параграф 2“.
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9) Член 10 се изменя, както следва: 

а) уводното изречение на параграф 1 се заменя със 
следното: 

„1. Съветът и Комисията следят редовно за изпъл 
нението на действията, предприети:“; 

б) в параграф 3 позоваването на „Регламент (ЕО) 
№ 3605/93“ се заменя с позоваване на „Регламент (ЕО) 
№ 479/2009“. 

10) Вмъква се следният член: 

„Член 10а 

1. Комисията осигурява постоянен диалог с компе 
тентните органи на държавите-членки в съответствие с 
целите на настоящия регламент. За тази цел Комисията 
по-специално провежда мисии за оценка на актуалното 
икономическо положение в държавата-членка и за 
определяне на всякакви рискове или трудности, свързани 
със спазването на целите на настоящия регламент. 

2. Може да се предприеме засилено наблюдение по 
отношение на държави-членки, които са обект на 
препоръки и предизвестия, отправени вследствие на 
решение съгласно член 126, параграф 8 от ДФЕС и 
решения съгласно член 126, параграф 11 от ДФЕС, за 
целите на наблюдението на място. Заинтересованите 
държави-членки предоставят цялата информация, необ 
ходима за подготовката и провеждането на мисията. 

3. Комисията може да покани представители на Евро 
пейската централна банка, ако е целесъобразно, да вземат 
участие в мисиите за наблюдение в държава-членка, чиято 
парична единица е еврото или която участва в Спора 
зумението от 16 март 2006 г. между Европейската 
централна банка и националните централни банки на 
държавите-членки извън еврозоната за определяне на проце 
дурите за работа на Механизма на обменните курсове в 
третия етап от Икономическия и паричен съюз (МОК II) (*). 

4. Комисията докладва на Съвета за резултатите от 
мисията, посочена в параграф 2, и може да реши да 
оповести публично констатациите си, ако е целесъобразно. 

5. Когато организира мисии за наблюдение, посочени в 
параграф 2, Комисията изпраща предварителните си 
констатации на съответните държави-членки за коментари. 

___________ 
(*) ОВ C 73, 25.3.2006 г., стр. 21.“ 

11) Членове 11 и 12 се заменят със следното: 

„Член 11 

Когато Съветът реши в съответствие с член 126, параграф 
11 от ДФЕС да наложи санкции на участваща държава- 
членка, като правило се налага глоба. Съветът може да 
реши да допълни тази глоба с други мерки, предвидени в 
член 126, параграф 11 от ДФЕС. 

Член 12 

1. Размерът на глобата се определя въз основа на 
фиксиран компонент, възлизащ на 0,2 % от БВП, и 
променлив компонент. Променливият компонент възлиза 
на една десета от абсолютната стойност от разликата 
между бюджетното салдо като процент от БВП за пред 
ходната година и референтната стойност за салдото на 
държавния бюджет, или — в случай че неспазването на 
бюджетната дисциплина включва критерия за дълга — 
бюджетното салдо като процент от БВП, което е трябвало 
да бъде постигнато през същата година съгласно пред 
известието, отправено в съответствие с член 126, параграф 
9 от ДФЕС. 

2. Всяка година, следваща годината, в която е наложена 
глобата, докато решението за наличието на прекомерен 
дефицит не бъде отменено, Съветът преценява дали съот 
ветната участваща държава-членка е предприела ефективни 
действия в отговор на предизвестието на Съвета съгласно 
член 126, параграф 9 от ДФЕС. В тази годишна оценка 
Съветът решава в съответствие с член 126, параграф 11 от 
ДФЕС да засили санкциите, освен ако съответната участваща 
държава-членка не се е съобразила с предизвестието на 
Съвета. Ако Съветът реши да наложи допълнителна глоба, 
тя се изчислява по същия начин, по който се изчислява 
променливият компонент на глобата, посочена в параграф 1. 

3. Никоя глоба, посочена в параграфи 1 и 2, не може да 
надхвърля 0,5 % от БВП.“ 

12) Член 13 се заличава и позоваването на него в член 15 се 
заменя с позоваване на „член 12“. 

13) Член 16 се заменя със следното: 

„Член 16 

Средствата от глобите, посочени в член 12, представляват 
други приходи по смисъла на член 311 от ДФЕС и се влагат 
в Европейския инструмент за финансова стабилност. Когато 
участващите държави-членки създадат друг механизъм за 
стабилност за предоставяне на финансова помощ с цел 
гарантиране на стабилността на еврозоната като цяло, 
средствата от тези глоби се влагат в този механизъм.“

BG 23.11.2011 г. Официален вестник на Европейския съюз L 306/39



14) Вмъква се следният член: 

„Член 17а 

1. До 14 декември 2014 г. и на всеки пет години след 
това Комисията публикува доклад за прилагането на 
настоящия регламент. 

В този доклад се оценяват, inter alia: 

а) ефективността на регламента; 

б) напредъкът към постигане на по-тясна координация на 
икономическите политики и устойчива конвергенция на 
икономическите резултати на държавите-членки в съот 
ветствие с ДФЕС. 

2. Ако е целесъобразно, посоченият в параграф 1 доклад 
се придружава от предложение за изменения на настоящия 
регламент. 

3. Докладът се изпраща на Европейския парламент и на 
Съвета.“ 

15) Всички позовавания на „член 104 от Договора“ в Регламент 
(ЕО) № 1467/97 се заменят в с позовавания на „член 126 
от ДФЕС“. 

16) В точка 2 от приложението позоваванията в колона I на 
„член 4, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 3605/93 на 
Съвета“ се заменят с позоваване на „член 3, параграфи 2 и 3 
от Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета“. 

Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след 
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 8 ноември 2011 година. 

За Съвета 
Председател 

J. VINCENT-ROSTOWSKI

BG L 306/40 Официален вестник на Европейския съюз 23.11.2011 г.


