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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 

относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) 

(COM(2017)0343) – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2017)0343), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението (C8-0219/2017), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 19 октомври 2017 г.1, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-

0000/2018), 

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 или 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. 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение -1 (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) Пенсиите за старост 

представляват основна част от 

                                                 
1 Все още непубликувано в Официален вестник. 
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доходите на пенсионерите и за много 

хора подходящото пенсионно 

осигуряване определя дали те ще 

преживеят старините си в удобство 

или в бедност; това е необходимо 

условие за упражняването на 

основните права, определени в 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз, включително 

член 25 относно правата на 

възрастните хора, който гласи: 

„Съюзът признава и зачита правото 

на възрастните хора да водят 

достоен и независим живот и да 

участват в социалния и културния 

живот“. 

Or. en 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение -1 (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1a) Съществена част от пенсиите 

за старост се предоставя в рамките 

на публични схеми, така че 

съществува пряка връзка между 

националните пенсионни системи и 

устойчивостта на публичните 

финанси. Независимо от 

изключителната национална 

компетентност по отношение на 

организацията на пенсионните 

системи, както е определено в 

Договорите, адекватността на 

доходите и финансовата 

устойчивост на националните 

пенсионни системи са от решаващо 

значение за стабилността на Съюза 

като цяло, и по-специално на 

еврозоната. 

Or. en 
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Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение -1 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1б) Европейският съюз е изправен 

пред различни предизвикателства, 

включително демографски 

предизвикателства поради факта, че 

Европа е застаряващ континент. 

Освен това, моделите на 

професионално развитие, пазарът на 

труда и разпределението на 

богатството са в процес на дълбоки 

промени, не на последно място в 

резултат на цифровата революция. 

Същевременно става все по-ясно, че 

националните системи за социална 

сигурност не са пригодени към 

глобализираната икономика на 

знанието с отворени граници, 

трудова мобилност и миграция. 

Твърде много хора не са обхванати от 

традиционните национални 

пенсионни системи или имат 

недостатъчно осигурително 

покритие, включително, наред с 

другите, жените, младежите, 

мигрантите, нискоквалифицираните 

работници, самостоятелно заетите 

лица, работниците с нетипични 

договори. 

Or. en 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение -1 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1в) Следва да се обърне 
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приоритетно внимание на по-

нататъшното развиването, 

укрепване и реформиране на първия 

(публичен) и втория (професионален) 

стълб на националните пенсионни 

системи. Очаква се обаче делът на 

държавните пенсии на 

разходопокривен принцип от първия 

стълб като част от процента на 

намиране на работа да намалее. Това 

може отчасти да се компенсира с 

натрупаните пенсионни права от 

схемите, финансирани по втория 

стълб. Добре развит трети стълб 

може и следва да допринесе 

значително за подобряване на 

адекватността и устойчивостта на 

съществуващите национални 

пенсионни системи. Следва да бъде 

възможно общоевропейският продукт 

за лично пенсионно осигуряване 

(ОЕПЛПО) да допълни и укрепи пазара 

на индивидуалните пенсионни 

продукти в целия Съюз. 

Or. en 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 3 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Европейският пенсионен пазар 

е силно фрагментиран и разнообразен, 

така че въздействието на ОЕПЛПО 

ще бъде много различно в отделните 

държави членки и целевата група е 

също толкова разнообразна. В 

държавите членки, в които първият 

и вторият стълб са недостатъчно 

развити, ОЕПЛПО може да предложи 

решения за хората, които в момента 

нямат достъп до подходящо 

осигуряване. В държавите членки с 

високо развити пенсионни пазари 
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ОЕПЛПО може да разшири избора на 

потребителите или да предложи 

решения за мобилните граждани. 

Or. en 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Както бе обявено в Плана за 

действие за изграждане на СКП28, 

приет от Комисията през септември 

2015 г. „Комисията ще анализира 

възможността за политическа рамка 

за създаване на успешен европейски 

пазар за опростени, ефикасни и 

конкурентоспособни индивидуални 

пенсии и ще прецени дали е 

необходимо пазарът да бъде 

подкрепен от законодателството на 

ЕС“. 

заличава се 

__________________  

28План за действие за изграждане на 

съюз на капиталовите пазари, 

Европейска комисия, 30 септември 

2015 г. (COM(2015) 468 final). 

 

Or. en 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Законодателната рамка за 

ОЕПЛПО ще положи основите за един 

успешен пазар за достъпни и 

доброволни инвестиции, свързани с 

(11) Законодателната рамка за 

ОЕПЛПО ще положи основите за един 

успешен пазар за достъпни и 

доброволни инвестиции, свързани с 
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пенсионирането, които ще могат да се 

управляват в общоевропейски мащаб. 

Чрез допълване на съществуващите 

пенсионни продукти и схеми той ще 

допринесе за посрещане на нуждите 

на хората, желаещи да получат по-

адекватни пенсионни спестявания, за 

търсене на решения за 

предизвикателствата в 

демографската област и за 

осигуряване на мощен нов източник 

на частен капитал за дългосрочно 

инвестиране. Тази рамка няма да 

замени или да хармонизира 

съществуващите национални схеми за 

лично пенсионно осигуряване. 

пенсионирането, които ще могат да се 

управляват в общоевропейски мащаб. 

Тази рамка няма да замени или да 

хармонизира съществуващите 

национални схеми за лично пенсионно 

осигуряване. 

Or. en 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) С регламента се хармонизира 

набор от основни характеристики на 

ОЕПЛПО, свързани с ключови 

елементи като разпространение, 

инвестиционна политика, смяна на 

доставчика, трансгранично 

предлагане или преносимост. 

Хармонизирането на тези основни 

характеристики ще допринесе за 

постигане на еднакви условия на 

конкуренция за доставчиците на 

лично пенсионно осигуряване като 

цяло и ще спомогне, като стимулира 

изграждането на СКП и 

интеграцията на вътрешния пазар за 

лично пенсионно осигуряване. То ще 

доведе до създаването на един до 

голяма степен стандартизиран 

общоевропейски продукт, достъпен 

във всички държави членки, който ще 

позволи на потребителите да се 

заличава се 
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възползват изцяло от вътрешния 

пазар чрез прехвърляне на своите 

пенсионни права в чужбина и ще им 

предложи по-голям избор на различни 

видове доставчици, включително в 

трансграничен план. В резултат на 

по-малкия брой пречки за 

трансграничното предлагане на 

пенсионни услуги общоевропейският 

продукт за лично пенсионно 

осигуряване ще повиши 

конкуренцията между доставчиците 

на общоевропейска основа и ще 

създаде икономии от мащаба, които 

биха били от полза за спестяващите 

лица. 

Or. en 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Член 114 от ДФЕС позволява 

приемането на актове под формата на 

регламенти или директиви. Беше 

предпочетено приемането на регламент, 

тъй като той би бил пряко приложим 

във всички държави членки. По този 

начин регламентът би позволил бързо 

навлизане на ОЕПЛПО и би допринесъл 

за по-бързо задоволяване на 

потребностите от повече пенсионни 

спестявания и инвестиции в контекста 

на СКП. Тъй като с настоящия 

регламент ще се хармонизират 

основните характеристики на ОЕПЛПО, 

те не трябва да подлежат на специфични 

национални правила, поради което в 

този случай регламентът изглежда по-

подходящ от директива. От друга 

страна, характеристиките, които 

остават извън обхвата на 

регламента (например условия за 

(13) Член 114 от ДФЕС позволява 

приемането на актове под формата на 

регламенти или директиви. Беше 

предпочетено приемането на регламент, 

тъй като той би бил пряко приложим 

във всички държави членки. По този 

начин регламентът би позволил бързо 

навлизане на ОЕПЛПО и би допринесъл 

за по-бързо задоволяване на 

потребностите от повече пенсионни 

спестявания и инвестиции в контекста 

на СКП. Тъй като с настоящия 

регламент ще се хармонизират 

основните характеристики на ОЕПЛПО, 

те не трябва да подлежат на специфични 

национални правила, поради което в 

този случай регламентът изглежда по-

подходящ от директива. 
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периода на натрупване), подлежат на 

регламентиране от националните 

правила. 

Or. en 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Единният паспорт за 

ОЕПЛПО ще гарантира създаването 

на единен пазар за ОЕПЛПО. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) За да се осигури високо 

качество на услугите и ефективна 

защита на потребителите, 

държавата членка по произход и 

приемащата държава членка следва 

да си оказват тясно сътрудничество 

при прилагането на задълженията, 

предвидени в настоящия регламент. 

Когато доставчиците и 

разпространителите на ОЕПЛПО 

извършват стопанска дейност в 

различни държави членки съгласно 

свободата на предоставяне на услуги, 

компетентният орган на държавата 

членка по произход следва да 

гарантира, че определените в 

настоящия регламент изисквания се 

спазват, поради по-тесните му връзки 

с доставчика на ОЕПЛПО. С цел да се 

заличава се 
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гарантира справедливо поделяне на 

отговорностите между 

компетентните органи на 

държавата членка по произход и на 

приемащата държава членка, ако 

компетентният орган на 

приемащата държава членка научи за 

извършвани на нейната територия 

нарушения, той следва да информира 

компетентния орган на държавата 

членка по произход, който в такива 

случаи следва да е задължен да 

предприеме подходящи мерки. Освен 

това компетентният орган на 

приемащата държава членка следва 

да има правото да се намеси, ако 

държавата членка по произход не 

предприеме подходящи мерки или ако 

предприетите мерки са 

недостатъчни. 

Or. en 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) В случай на откриване на клон 

или установяване на постоянно 

присъствие в друга държава членка е 

целесъобразно отговорността за 

изпълнението на разпоредбите да се 

разпредели между държавата членка 

по произход и приемащата държава 

членка. Въпреки че компетентният 

орган на държавата членка по 

произход следва да продължи да носи 

отговорност за спазването на 

задълженията, свързани с дейността 

като цяло — например правилата 

относно професионалните изисквания 

— при същите условия, както в 

случая с предоставянето на услуги, 

компетентният орган на 

заличава се 
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приемащата държава членка следва 

да поеме отговорност за прилагането 

на правилата относно изискванията 

за предоставянето на информация и 

извършването на дейността по 

отношение на услугите, 

предоставяни на територията на 

приемащата държава членка. При все 

това, ако компетентният орган на 

приемаща държава членка научи за 

извършвани на нейната територия 

нарушения на задълженията, по 

отношение на които настоящия 

регламент не възлага отговорност на 

приемащата държава членка, с оглед 

на тясното сътрудничество той 

следва да информира компетентния 

орган на държавата членка по 

произход, така че последният да 

предприеме подходящи мерки. Такъв е 

случаят по-специално що се отнася 

до нарушенията на правилата за 

добра репутация, професионални 

знания и компетентност. Освен това 

с цел защита на потребителите 

компетентният орган на 

приемащата държава членка следва 

да има правото да се намеси, ако 

държавата членка по произход не 

предприеме подходящи мерки или ако 

предприетите мерки са 

недостатъчни. 

Or. en 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 19 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19a) Общоевропейският характер 

на ОЕПЛПО следва да бъде изразен в 

общоевропейски права и защита на 

потребителите, включително в 

създаването на механизми за 
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колективно внасяне на жалби и 

обезщетяване на трансгранично 

равнище. 

Or. en 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) ОЕПЛПО следва да се състои от 

национални подразделения, всяко от 

които да включва характеристики на 

продукта за лично пенсионно 

осигуряване, позволяващи вноските за 

ОЕПЛПО да отговарят на 

критериите за данъчни стимули. На 

равнището на индивидуалния вложител 

в ОЕПЛПО първото подразделение 

следва да бъде създадено при 

разкриването на ОЕПЛПО. 

(20) ОЕПЛПО следва да се състои от 

национални подразделения, всяко от 

които да включва характеристики на 

продукта за лично пенсионно 

осигуряване. На равнището на 

индивидуалния вложител в ОЕПЛПО 

първото подразделение следва да бъде 

създадено при разкриването на 

ОЕПЛПО. 

Or. en 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) С оглед да се позволи гладък 

преход за доставчиците на ОЕПЛПО 

задължението за предлагане на 

ОЕПЛПО, който се състои от 

подразделения за всяка държава 

членка, ще започне да се прилага три 

години след влизането в сила на 

настоящия регламент. При 

разкриването на ОЕПЛПО обаче 

доставчикът следва да предостави 

информация за това какви национални 

(21) При разкриването на ОЕПЛПО 

доставчикът следва да предостави 

информация за това какви национални 

подразделения са вече достъпни в 

договора. 
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подразделения са вече достъпни, за да 

се избегне евентуално подвеждане на 

потребителите. 

Or. en 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) За да осигурят оптимална 

прозрачност на продукта, създателите 

на ОЕПЛПО следва да изготвят основен 

информационен документ за ОЕПЛПО, 

в който се описват различните видове 

ОЕПЛПО, създадени от тях, преди 

продуктът да може да се предлага на 

вложителите в ОЕПЛПО. Те следва да 

носят отговорност и за коректността на 

основния информационен документ за 

ОЕПЛПО. Основният информационен 

документ за ОЕПЛПО следва да 

замени и адаптира основния 

информационен документ за 

пакетите с инвестиционни продукти 

на дребно и основаващи се на 

застраховане инвестиционни 

продукти съгласно Регламент (ЕС) 

№ 1286/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета33, които не е 

нужно да се предоставят за 

ОЕПЛПО. 

(24) За да осигурят оптимална 

прозрачност на продукта, 

доставчиците на ОЕПЛПО следва да 

изготвят основен информационен 

документ за ОЕПЛПО, в който се 

описват различните видове ОЕПЛПО, 

създадени от тях, преди продуктът да 

може да се предлага на вложителите в 

ОЕПЛПО. Те следва да носят 

отговорност и за коректността на 

основния информационен документ за 

ОЕПЛПО. 

__________________ __________________ 

33Регламент (ЕС) № 1286/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 ноември 2014 г. относно основните 

информационни документи за пакети с 

инвестиционни продукти на дребно и 

основаващи се на застраховане 

инвестиционни продукти 

(ПИПДОЗИП), ОВ L 352, 9.12.2014 г., 

стр. 1. 

33Регламент (ЕС) № 1286/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 ноември 2014 г. относно основните 

информационни документи за пакети с 

инвестиционни продукти на дребно и 

основаващи се на застраховане 

инвестиционни продукти 

(ПИПДОЗИП), ОВ L 352, 9.12.2014 г., 

стр. 1. 
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Or. en 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 26 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (26a) наред с разработването на 

продукти като ОЕПЛПО следва 

спешно да бъде разработен 

инструмент на Съюза за проследяване 

на пенсиите, който да дава 

възможност на гражданите да 

изчисляват своя пенсионен капитал и  

натрупаните си пенсионни права, 

така че да добиват пълна представа. 

Or. en 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) Подробностите относно 

данните, които трябва да се включат 

в основния информационен документ 

за ОЕПЛПО, в допълнение към 

елементите, които вече са 

предвидени в основния 

информационен документ за пакети с 

инвестиционни продукти на дребно и 

основаващи се на застраховане 

инвестиционни продукти съгласно 

Регламент (ЕС) № 1286/2014, както и 

представянето на тези данни, следва 

да се хармонизират допълнително 

чрез регулаторни технически 

стандарти, които допълват 

регулаторните технически 

стандарти, определени с Делегирания 

регламент на Комисията от 8 март 

заличава се 
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2017 г.34, като се вземат предвид 

приключили и текущи проучвания на 

потребителското поведение, 

включително резултати от 

изпитвания на ефективността на 

различните начини на представяне на 

информацията пред потребителите. 

__________________  

34Делегиран регламент на Комисията 

от 8 март 2017 г. за допълване на 

Регламент (ЕС) № 1286/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 26 ноември 2014 г. относно 

основните информационни 

документи за пакети с 

инвестиционни продукти на дребно и 

основаващи се на застраховане 

инвестиционни продукти 

(ПИПДОЗИП) чрез определяне на 

регулаторните технически 

стандарти за представянето, 

съдържанието, преразглеждането и 

изменението на основните 

информационни документи, както и 

за условията за изпълнение на 

изискването за предоставяне на тези 

документи. 

 

Or. en 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 30 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) Доставчиците на ОЕПЛПО 

следва да информират вложителите в 

ОЕПЛПО в достатъчно дълъг срок 

преди пенсионирането относно 

вариантите за изплащането на техните 

средства. Когато пенсионните 

обезщетения не се изплащат като 

пожизнен анюитет, членовете, на които 

предстои скорошно пенсиониране, 

(30) Доставчиците на ОЕПЛПО 

следва да информират вложителите в 

ОЕПЛПО в достатъчно дълъг срок 

преди пенсионирането относно 

вариантите за изплащането на техните 

средства, като на тези вложители 

трябва най-малкото да се напомни за 

вариантите за изплащането на 

техните средства една година преди 
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следва да получат информация за 

наличните продукти за изплащане на 

натрупаните средства с цел да се 

улеснят финансовите им планове за 

пенсиониране. 

пенсионирането. Когато пенсионните 

обезщетения не се изплащат като 

пожизнен анюитет, членовете, на които 

предстои скорошно пенсиониране, 

следва да получат информация за 

наличните продукти за изплащане на 

натрупаните средства с цел да се 

улеснят финансовите им планове за 

пенсиониране. 

Or. en 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Съображение 38 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(38) С оглед на целта на ОЕПЛПО за 

дългосрочно пенсионно осигуряване 

предлаганите варианти за инвестиране 

на вложителите в ОЕПЛПО следва да 

бъдат определени по такъв начин, че да 

се обхващат елементи, които позволяват 

на инвеститорите да вземат решение за 

инвестиране, включително да се 

посочи броят на вариантите за 

инвестиране, от които могат да 

избират. След първоначалния избор, 

направен при сключването на договор 

за ОЕПЛПО, вложителят в ОЕПЛПО 

следва да има възможност да променя 

този избор на разумни интервали (на 

всеки пет години), така че 

доставчиците да разполагат с 

достатъчна стабилност за своята 

дългосрочна инвестиционна 

стратегия, като същевременно се 

гарантира защита на 

инвеститорите. 

(38) С оглед на целта на ОЕПЛПО за 

дългосрочно пенсионно осигуряване 

предлаганите варианти за инвестиране 

на вложителите в ОЕПЛПО следва да 

бъдат определени по такъв начин, че да 

се обхващат елементи, които позволяват 

на инвеститорите да вземат решение за 

инвестиране. 

Or. en 
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Изменение  21 

Предложение за регламент 

Съображение 39 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(39) Основният инвестиционен 

вариант следва да позволи на 

вложителя в ОЕПЛПО да си възвърне 

инвестирания капитал. В допълнение 

към това доставчиците на ОЕПЛПО 

биха могли да включат механизъм за 

индексация, свързана с инфлацията, 

който да покрие поне отчасти 

инфлацията. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Съображение 44 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(44) Комисията следва да приеме 

проекти на технически стандарти за 

изпълнение, разработени от ЕНО, 

чрез Съвместния комитет, във връзка 

с представянето и съдържанието на 

специфични елементи от основния 

информационен документ за 

ОЕПЛПО, които не са обхванати от 

[регулаторните технически 

стандарти относно основните 

информационни документи за 

ПИПДОЗИП], в съответствие с 

членове 10—14 от Регламент (ЕС) 

№ 1093/2010 на Европейския 

парламент и на Съвета35, от 

Регламент (ЕС) № 1094/2010 на 

Европейския парламент и на Съвета36 

и от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на 

Европейския парламент и на 

Съвета37. Комисията следва да 

допълва техническата работа на 

заличава се 
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ЕНО като провежда проучвания сред 

потребителите относно 

представянето на основния 

информационен документ по 

предложение на ЕНО. 

__________________  

35 Регламент (ЕС) № 1093/2010 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 24 ноември 2010 г. за създаване на 

Европейски надзорен орган 

(Европейски банков орган), за 

изменение на Решение № 716/2009/ЕО 

и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на 

Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., 

стр. 12). 

 

36 Регламент (ЕС) № 1094/2010 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 24 ноември 2010 г. за създаване на 

Европейски надзорен орган 

(Европейски орган за застраховане и 

професионално пенсионно 

осигуряване), за изменение на Решение 

№ 716/2009/ЕО и за отмяна на 

Решение 2009/79/ЕО на Комисията 

(ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48). 

 

37 Регламент (ЕС) № 1095/2010 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 24 ноември 2010 г. за създаване на 

Европейски надзорен орган 

(Европейски орган за ценни книжа и 

пазари), за изменение на Решение 

№ 716/2009/ЕО и за отмяна на 

Решение 2009/77/ЕО на Комисията 

(ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84). 

 

Or. en 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Съображение 46 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(46) С цел да се установи заличава се 
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ефективна и ефикасна процедура за 

решаване на спорове, доставчиците и 

разпространителите на ОЕПЛПО 

следва да въведат ефективна 

процедура за разглеждане на жалби, 

през която могат да преминат 

техните клиенти преди спорът да 

бъде насочен за решаване в рамките 

на процедура за АРС или пред съд. 

Процедурата за разглеждане на 

жалби следва да включва кратки и 

ясно определени срокове, в рамките на 

които доставчикът или 

разпространителят на ОЕПЛПО 

следва да отговори на 

жалбоподателя. Структурите за 

АРС следва да разполагат с 

достатъчен капацитет, за да 

участват по подходящ и ефективен 

начин в трансгранично 

сътрудничество по отношение на 

спорове, свързани с права и 

задължения, възникнали съгласно 

настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Съображение 53 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(53) При сключване на договор за 

ОЕПЛПО вложителите в ОЕПЛПО 

следва да разполагат със свободата да 

решат как ще се изплащат средствата 

(като анюитети, еднократна сума или по 

друг начин) в периода на изплащане, но 

с възможност да преразгледат своя 

избор на всеки пет години след това, 

така че да бъдат в състояние да 

пригодят по най-добрия начин 

решението за изплащането на 

средствата към своите нужди, 

когато са близо до пенсионна възраст. 

(53) При сключване на договор за 

ОЕПЛПО вложителите в ОЕПЛПО 

следва да разполагат със свободата да 

решат как ще се изплащат средствата 

(като анюитети, еднократна сума или по 

друг начин) в периода на изплащане. 
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Or. en 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Съображение 54 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(54) Доставчиците на ОЕПЛПО 

следва да могат да предоставят на 

вложителите в ОЕПЛПО широк набор 

от варианти за изплащане на средствата. 

С този подход следва да се постигне 

целта за по-голямо навлизане на 

ОЕПЛПО чрез увеличаване на 

гъвкавостта и избора за вложителите в 

ОЕПЛПО. Той ще позволи на 

доставчиците да проектират своите 

ОЕПЛПО по най-разходоефективния 

начин. Този подход е съгласуван с други 

политики на ЕС и е осъществим от 

политическа гледна точка, тъй като така 

се запазва достатъчно гъвкавост за 

държавите членки, когато решават кои 

варианти за изплащане на средствата 

желаят да подкрепят. 

(54) Доставчиците на ОЕПЛПО 

следва да могат да предоставят на 

вложителите в ОЕПЛПО широк набор 

от варианти за изплащане на средствата. 

С този подход следва да се постигне 

целта за по-голямо навлизане на 

ОЕПЛПО чрез увеличаване на 

гъвкавостта и избора за вложителите в 

ОЕПЛПО. Той ще позволи на 

доставчиците да проектират своите 

ОЕПЛПО по най-разходоефективния 

начин. Този подход е съгласуван с други 

политики на ЕС и е осъществим от 

политическа гледна точка, тъй като така 

се запазва достатъчно гъвкавост за 

държавите членки, когато решават кои 

варианти за изплащане на средствата 

желаят да подкрепят. Въпреки това, 

фиксираната сума на анюитетите 

следва да бъде задължителна, когато 

се отдава предпочитание на 

ОЕПЛПО. 

Or. en 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Съображение 56 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(56) Въпреки че текущият надзор на 

доставчиците на ОЕПЛПО следва да се 

упражнява от съответните национални 

компетентни органи, EIOPA следва да 

координира надзора по отношение на 

(56) Въпреки че текущият надзор на 

доставчиците на ОЕПЛПО следва да се 

упражнява от съответните национални 

компетентни органи, EIOPA следва да 

координира надзора по отношение на 
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ОЕПЛПО, за да се гарантира 

прилагането на единна надзорна 

методология, като по този начин ще се 

допринесе за общоевропейското 

естество на пенсионния продукт. 

ОЕПЛПО, за да се гарантира 

съгласуваното прилагане на единна 

надзорна методология, като по този 

начин ще се допринесе за 

общоевропейското естество на 

пенсионния продукт. 

Or. en 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Съображение 56 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (56a) За да се укрепят правата на 

потребителите и да се улесни 

достъпът до процедура за 

разглеждане на жалби, вложителите 

на ОЕПЛПО следва да имат 

възможност, самостоятелно или 

колективно, да подават жалби чрез 

собствения си национален 

компетентен орган посредством 

„обслужване на едно гише“. 

Компетентният орган, пред който е 

подадена жалбата, следва да 

отговаря за по-нататъшните стъпки 

в процедурата за разглеждане на 

жалби. 

Or. en 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Съображение 57 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(57) EIOPA следва да си сътрудничи с 

националните компетентни органи и да 

улеснява сътрудничеството между тях. 

В това отношение EIOPA следва да 

(57) EIOPA следва да си сътрудничи с 

националните компетентни органи и да 

улеснява сътрудничеството и 

съгласуваността между тях. В това 
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изпълнява определена роля във връзка с 

правомощията на националните 

компетентни органи да прилагат 

надзорни мерки, като осигурява 

доказателства за нарушения във връзка 

с ОЕПЛПО. EIOPA също така следва да 

осигури правно обвързваща медиация в 

случай на несъгласие между 

компетентните органи в трансгранични 

ситуации. 

отношение EIOPA следва да изпълнява 

определена роля във връзка с 

правомощията на националните 

компетентни органи да прилагат 

надзорни мерки, като осигурява 

доказателства за нарушения във връзка 

с ОЕПЛПО. EIOPA също така следва да 

осигури правно обвързваща медиация в 

случай на несъгласие между 

компетентните органи в трансгранични 

ситуации. 

Or. en 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Съображение 64 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (64a) Като се има предвид 

общоевропейският характер на 

ОЕПЛПО и предоставянето на 

ОЕПЛПО, следва да са на 

разположение на потребителите и 

механизми за колективно 

обезщетяване на трансгранично 

равнище. 

Or. en 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Съображение 66 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(66) Всяка обработка на лични данни, 

извършвана в рамките на настоящия 

регламент, като например обмен или 

прехвърляне на лични данни от 

компетентните органи, следва да бъде 

предприета в съответствие с Регламент 

(66) Всяка обработка на лични данни, 

извършвана в рамките на настоящия 

регламент, като например обмен или 

прехвърляне на лични данни от 

компетентните органи, съхраняването 

на лични данни в централния 
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(ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета39 и всеки обмен 

или прехвърляне на информация от 

ЕНО следва да бъде предприет в 

съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 45/2001 на Европейския парламент и 

на Съвета40. 

регистър, поддържан от EIOPA, 

обработката на лични данни от 

доставчиците или 

разпространителите на ОЕПЛПО 
следва да бъде предприета в 

съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 

на Европейския парламент и на 

Съвета39, Директива (ЕС) 2016/680 на 

Европейския парламент и на Съвета 

и Регламент относно зачитането на 

личния живот и защитата на 

личните данни в електронните 

съобщения и за отмяна на Директива 

2002/58/ЕО (Регламент за 

неприкосновеността на личния 

живот и електронните съобщения). 

Обменът или предаването на 

информация от страна на ЕНО следва да 

бъдат предприемани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 45/2001 на 

Европейския парламент и на Съвета41. 

__________________ __________________ 

39 Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива 

данни и за отмяна на Директива 

95/46/EО (Общ регламент относно 

защитата на данните) (ОВ L 119, 

4.5.2016 г., стр. 1). 

39 Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива 

данни и за отмяна на Директива 

95/46/EО (Общ регламент относно 

защитата на данните) (ОВ L 119, 

4.5.2016 г., стр. 1).  

 39а Директива (ЕС) 2016/680 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 27 април 2016 г. относно 

защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични 

данни от компетентните органи за 

целите на предотвратяването, 

разследването, разкриването или 

наказателното преследване на 

престъпления или изпълнението на 

наказания и относно свободното 

движение на такива данни, и за 

отмяна на Рамково решение 

2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 

4.5.2016 г., стр. 89). 
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40 Регламент (ЕО) № 45/2001 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

18 декември 2000 г. относно защитата 

на лицата по отношение на обработката 

на лични данни от институции и органи 

на Общността и за свободното движение 

на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., 

стр. 1). 

40 Регламент (ЕО) № 45/2001 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

18 декември 2000 г. относно защитата 

на лицата по отношение на обработката 

на лични данни от институции и органи 

на Общността и за свободното движение 

на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., 

стр. 1). 

Or. en 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Съображение 66 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (66a) Като се има предвид 

чувствителният характер на 

личните финансови данни, силната 

защита на личните данни е от 

първостепенно значение. Поради това 

се препоръчва органите за защита на 

данните да участват активно в 

прилагането и наблюдението на 

настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Съображение 70 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (70a) Като се имат предвид 

възможните дългосрочни последици 

от настоящия регламент, от 

съществено значение е да се следят 

отблизо развитието на положението 

през първоначалната фаза на 

прилагане. Следва да бъде създадена 

специализирана група от 
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заинтересовани страни и експерти, 

която да осъществява постоянно 

наблюдение на всички съответни 

аспекти на ОЕПЛПО и да докладва на 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията за евентуалните си 

наблюдения. 

Or. en 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) се основава на договор, сключен 

доброволно между индивидуалното 

спестяващо лице и съответния субект; 

a) се основава на договор, сключен 

на доброволна и допълваща основа 
между индивидуалното спестяващо 

лице и съответния субект; 

Or. en 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) „общоевропейски продукт за 

лично пенсионно осигуряване 

(ОЕПЛПО)“ означава дългосрочен 

спестовен продукт за лично пенсионно 

осигуряване, който се предоставя 

съгласно договорена схема за ОЕПЛПО 

от регулирано финансово предприятие, 

получило разрешение съгласно правото 

на Съюза да управлява колективни или 

индивидуални инвестиции или 

спестявания, и за който индивидуалното 

спестяващо лице доброволно сключва 

договор с оглед на своето пенсиониране, 

без възможност за възстановяване или с 

(2) „общоевропейски продукт за 

лично пенсионно осигуряване 

(ОЕПЛПО)“ означава дългосрочен 

спестовен продукт за лично пенсионно 

осигуряване, който се предоставя 

съгласно договорена схема за ОЕПЛПО 

от финансово предприятие, посочено в 

член 5, получило разрешение съгласно 

правото на Съюза да управлява 

колективни или индивидуални 

инвестиции или спестявания, и за който 

индивидуалното спестяващо лице 

доброволно сключва договор с оглед на 

своето пенсиониране, без възможност за 
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изключително ограничена възможност 

за възстановяване; 

възстановяване или с изключително 

ограничена възможност за 

възстановяване; 

Or. en 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) „период на натрупване“ означава 

периодът, в който активите (входящите 

плащания) се натрупват в сметка за 

ОЕПЛПО и който обичайно продължава 

до достигане на пенсионна възраст от 

страна на бенефициера на ОЕПЛПО; 

(10) „период на натрупване“ означава 

периодът, в който активите се натрупват 

в сметка за ОЕПЛПО и който обичайно 

продължава до достигане на пенсионна 

възраст от страна на бенефициера на 

ОЕПЛПО; 

Or. en 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 13 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 13a) „еднократна сума“ означава 

изплащането на пълния размер на 

натрупания пенсионен капитал в края 

на периода на натрупване; 

Or. en 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 20 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) „подразделение“ означава 

обособена част, която се разкрива в 

рамките на всяка индивидуална сметка 

за ОЕПЛПО и която отговаря на 

правните изисквания и условия за 

използването на стимулите, 

определени на национално равнище за 

инвестиране в ОЕПЛПО и въведени 

от държавата членка по 

местожителство на вложителя в 

ОЕПЛПО. В съответствие с това дадено 

лице може да бъде съответно вложител 

в ОЕПЛПО или бенефициер на 

ОЕПЛПО във всяко подразделение в 

зависимост от съответните правни 

изисквания за периодите на натрупване 

и изплащане; 

(20) „подразделение“ означава 

обособена част, която се разкрива в 

рамките на всяка индивидуална сметка 

за ОЕПЛПО и която отговаря на 

правните изисквания на държавата 

членка по местожителство на вложителя 

в ОЕПЛПО. В съответствие с това 

дадено лице може да бъде съответно 

вложител в ОЕПЛПО или бенефициер 

на ОЕПЛПО във всяко подразделение в 

зависимост от съответните правни 

изисквания за периодите на натрупване 

и изплащане; 

Or. en 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) „капитал“ означава съвкупните 

капиталови вноски и записания и 

непоискан капитал, изчислени въз 

основа на сумите за инвестиране след 

приспадане на всички съответни такси, 

разходи и разноски, които се поемат 

пряко или косвено от инвеститорите; 

(21) „капитал“ означава съвкупните 

капиталови вноски и записания и 

непоискан капитал, изчислени въз 

основа на сумите за инвестиране преди 

приспадане на всички съответни такси, 

разходи и разноски, които се поемат 

пряко или косвено от инвеститорите; 

Or. en 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 24 



 

PR\1146696BG.docx 31/104 PE618.225v01-00 

 BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) „основен инвестиционен 

вариант“ означава инвестиционната 

стратегия, която се прилага, когато 

вложителят в ОЕПЛПО не е 

предоставил указания как да се 

инвестират средствата, натрупващи 

се в неговата сметка за ОЕПЛПО; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 28 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) „ползвател на ОЕПЛПО“ 

означава вложител в ОЕПЛПО, 

потенциален вложител в ОЕПЛПО 

и/или бенефициер на ОЕПЛПО. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 28 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 28a) „биометрични рискове“ 

означава рискове, свързани с 

дълголетие, увреждане или смърт; 

Or. en 
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Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 28 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 28b) „партньорства“ означава 

сътрудничество между доставчици 

на ОЕПЛПО с цел предлагане на 

подразделения в различни държави 

членки, с оглед на осигуряване на 

услугата за преносимост, посочена в 

член 12. 

Or. en 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 - буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) когато това се позволява от 

настоящия регламент, разпоредбите на 

договора за предоставяне на ОЕПЛПО, 

сключен между вложител в ОЕПЛПО 

и доставчик на ОЕПЛПО, 

б) когато това се позволява от 

настоящия регламент, разпоредбите на 

договора за предоставяне на ОЕПЛПО, 

Or. en 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква в – подточка ii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) разпоредбите в 

законодателството на държавите 

членки, които се прилагат по отношение 

на съпоставим продукт за лично 

пенсионно осигуряване, създаден и 

разпространяван в съответствие със 

законодателството на държавата 

ii) разпоредбите в 

законодателството на държавите 

членки, които се прилагат по отношение 

на съпоставим продукт за лично 

пенсионно осигуряване, създаден и 

разпространяван в съответствие с 
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членка, в която се намира седалището 

на създателя му. 

приложимото законодателство. 

Or. en 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) институции за професионално 

пенсионно осигуряване, регистрирани 

или лицензирани в съответствие с 

Директива 2016/2341/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета45; 

в) институции за професионално 

пенсионно осигуряване, регистрирани 

или лицензирани в съответствие с 

Директива 2016/2341/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета45, 

които не могат да покриват сами 

биометричните рискове и не 

гарантират ефективността на 

инвестициите или определено 

равнище на пенсионните 

обезщетения; 

__________________ __________________ 

45 Директива (ЕС) 2016/2341 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

14 декември 2016 г. относно дейностите 

и надзора на институциите за 

професионално пенсионно осигуряване 

(ИППО) (преработен текст) (ОВ L 354, 

23.12.2016 г., стр. 37). 

45 Директива (ЕС) 2016/2341 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

14 декември 2016 г. относно дейностите 

и надзора на институциите за 

професионално пенсионно осигуряване 

(ИППО) (преработен текст) (ОВ L 354, 

23.12.2016 г., стр. 37). 

Or. en 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Преди да вземе решение по 

заявлението, EIOPA се консултира с 

компетентния орган на заявителя. 

2. Преди да вземе решение по 

заявлението, EIOPA се консултира с 

компетентния орган на заявителя, за да 
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провери дали има възражения срещу 

удовлетворяването на заявлението. 

Or. en 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Доставчиците и разпространителите на 

ОЕПЛПО спазват във всеки един 

момент разпоредбите на настоящия 

регламент, както и съответния 

пруденциален режим, приложим към 

тях в съответствие със законодателните 

актове, посочени в член 5, параграф 1. 

Доставчиците и разпространителите на 

ОЕПЛПО спазват във всеки един 

момент разпоредбите на настоящия 

регламент, както и съответния 

пруденциален режим, приложим към 

тях в съответствие със законодателните 

актове, посочени в член 5, параграф 1 и 

член 8. 

Or. en 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Глава III – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ГЛАВА III ГЛАВА VIII А 

ТРАНСГРАНИЧНО ПРЕДОСТАВЯНЕ 

И ПРЕНОСИМОСТ НА ОЕПЛПО 

ТРАНСГРАНИЧНО ЗАКУПУВАНЕ И 

ПРЕНОСИМОСТ НА ОЕПЛПО 

 (Глава III с всички нейни разпоредби с 

изключение на член 11 се премества 

след глава VIII) 

Or. en 
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Изменение  49 

Предложение за регламент 

Глава III – Раздел I – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

РАЗДЕЛ I заличава се 

СВОБОДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

УСЛУГИ И СВОБОДА НА 

УСТАНОВЯВАНЕ 

 

 (Раздел I от глава III се заличава като 

подразделение) 

Or. en 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 11 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 11 Член 3a 

Упражняване на свободата на 

предоставяне на услуги и свободата на 

установяване от страна на доставчици и 

разпространители на ОЕПЛПО 

Упражняване на свободата на 

предоставяне на услуги и свободата на 

установяване от страна на доставчици и 

разпространители на ОЕПЛПО 

 (Член 11 трябва да се премести след 

член 3) 

Or. en 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В случай че използват услугата 

за преносимост, вложителите в 

ОЕПЛПО имат право да използват 

всички предимства и стимули, които се 

2. В случай че използват услугата 

за преносимост, вложителите в 

ОЕПЛПО имат право да използват 

всички предимства и стимули, които се 
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осигуряват от доставчика на ОЕПЛПО и 

са свързани с продължаване на 

инвестирането в същия ОЕПЛПО. 

осигуряват от доставчика на ОЕПЛПО и 

са свързани с продължаване на 

инвестирането в същия ОЕПЛПО, и да 

спестяват едновременно в повече от 

едно подразделение. 

Or. en 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 12 - параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. вложителите в ОЕПЛПО 

имат право да придобиват или 

закупуват ОЕПЛПО в друга държава 

членка, различна от държавата 

членка по местожителство. 

Or. en 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато предлага ОЕПЛПО, 

доставчикът или разпространителят на 

ОЕПЛПО предоставя на потенциалните 

вложители в ОЕПЛПО информация за 

това кои национални подразделения са 

непосредствено достъпни. 

2. Когато предлага ОЕПЛПО, 

доставчикът или разпространителят на 

ОЕПЛПО предоставя на потенциалните 

вложители в ОЕПЛПО информация за 

това кои национални подразделения са 

непосредствено достъпни или 

посредством доставчик на ОЕПЛПО, 

или посредством регистриран 

партньор. 

Or. en 
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Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Най-късно три години след 

влизането в действие на настоящия 

регламент всеки ОЕПЛПО позволява 

разкриването на национални 
подразделения за всички държави 

членки при поискване, отправено до 

доставчика на ОЕПЛПО. 

3. Наличните подразделения се 

посочват в договора между 

вложителя в ОЕПЛПО и доставчика 

на ОЕПЛПО. Доставчикът на 

ОЕПЛПО се задължава да предложи 

поне посочените в договора 
подразделения. 

Or. en 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Без да се засяга крайният срок 

съгласно член 13, параграф 3, 
доставчиците на ОЕПЛПО гарантират, 

че в рамките на всяка индивидуална 

сметка за ОЕПЛПО може да бъде 

разкрито ново подразделение, което 

отговаря на правните изисквания и 

условия за използването на стимулите, 

определени на национално равнище за 

ОЕПЛПО от страна на държавата 

членка, в която се премества 

вложителят в ОЕПЛПО. 

Доставчиците на ОЕПЛПО гарантират, 

че в рамките на всяка индивидуална 

сметка за ОЕПЛПО може да бъде 

разкрито или чрез прехвърляне, или 

чрез добавяне ново подразделение, 

което отговаря на правните изисквания 

и условия за използването на стимулите, 

определени на национално равнище за 

ОЕПЛПО от страна на държавата 

членка, в която се разкрива 

подразделението. 

Or. en 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засяга крайният срок 

съгласно член 13, параграф 3, 
непосредствено след като бъде 

информиран относно намерението на 

вложителя в ОЕПЛПО да упражни 

своето право на мобилност между 

държавите членки, доставчикът на 

ОЕПЛПО информира вложителя в 

ОЕПЛПО относно възможността да 

разкрие ново подразделение в 

индивидуалната си сметка за ОЕПЛПО 

и относно крайния срок, в рамките на 

който би могло да се разкрие такова 

подразделение. 

1. Непосредствено след като бъде 

информиран относно намерението на 

вложителя в ОЕПЛПО да упражни 

своето право на мобилност между 

държавите членки, доставчикът на 

ОЕПЛПО информира вложителя в 

ОЕПЛПО относно възможността да 

разкрие ново подразделение в 

индивидуалната си сметка за ОЕПЛПО 

и относно крайния срок, в рамките на 

който би могло да се разкрие такова 

подразделение. 

Or. en 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) новата държава членка по 

местожителство на вложителя в 

ОЕПЛПО; 

a) държавата членка, в която се 

разкрива подразделението; 

Or. en 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – буква a а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) дали мобилността е свързана с 

прехвърляне или с добавяне; 

Or. en 
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Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 - буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) датата, от която инвестициите 

следва да бъдат насочени към 

новоразкритото подразделение; 

б) датата, от която инвестициите 

следва да бъдат насочени към 

новоразкритото подразделение в случай 

на прехвърляне; 

Or. en 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 17 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Предоставяне на информация на 

националните органи във връзка с 

преносимостта 

Предоставяне на информация на 

компетентните органи във връзка с 

преносимостта 

Or. en 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Доставчикът на ОЕПЛПО 

уведомява съответния национален 

орган, който осъществява 

пруденциален надзор спрямо него, за 

всички договорни споразумения за 

предоставяне на услугата за 

преносимост. 

1. Доставчикът на ОЕПЛПО 

уведомява EIOPA за всички договорни 

споразумения за предоставяне на 

услугата за преносимост. 

Or. en 
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Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Информацията съгласно 

параграф 1 се подава по електронен път 

към централна база данни, поддържана 

от националния надзорен орган, в 

рамките на един месец от разкриването 

на новото подразделение и съдържа 

най-малко следните данни: 

2. Информацията съгласно 

параграф 1 се подава по електронен път 

към централна база данни, поддържана 

от EIOPA, в рамките на един месец от 

разкриването на новото подразделение. 

Базата данни трябва да бъде 

достъпна за националните 

компетентни органи, които 

автоматично получават информация 

относно местните подразделения в 

случай на промени. Базата данни 
съдържа най-малко следните данни: 

Or. en 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Глава IV – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ГЛАВА IV ГЛАВА II А 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И 

ИНФОРМИРАНЕ 

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И 

ЖАЛБИ 

 (Глава IV с всички нейни разпоредби се 

премества след глава II) 

Or. en 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Доставчиците и 

разпространителите на ОЕПЛПО 

спазват член 5, параграф 2 и членове 

6 – 18 от Регламент (ЕС) № 1286/2014. 

2. Основният информационен 

документ за ОЕПЛПО представлява 

преддоговорна информация. Той е 

точен, безпристрастен, ясен и 

неподвеждащ. Предоставя основна 

информация и е в съответствие с 

всички обвързващи договорни 

документи, със съответните части 

на офертните документи и с реда и 

условията на ОЕПЛПО. 

Or. en 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В допълнение към 

информацията, посочена в член 8, 

параграф 3, буква в) от Регламент 

(ЕС) № 1286/2014, разделът, озаглавен 

„Какъв е този продукт?“, съдържа 

следната информация: 

3. Основният информационен 

документ за ОЕПЛПО е 

самостоятелен документ, ясно 

разграничен от рекламните 

материали. Той не съдържа 

препратки към рекламен материал. 

Може да съдържа препратки към 

други документи, в това число 

проспект, когато това е приложимо, 

но само когато препратката е 

свързана с информацията, която 

трябва да бъде включена в основния 

информационен документ за 

ОЕПЛПО. 

Or. en 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 – буква и 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) описание на пенсионните 

обезщетения и степента, до която са 

гарантирани; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 – подточка ii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) всички минимални или 

максимални периоди за участие в 

схемата за ОЕПЛПО; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 – подточка iii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) пенсионната възраст; заличава се 

Or. en 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 – подточка iv 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iv) обща информация относно 

услугата за преносимост, 

включително информация относно 

заличава се 
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подразделенията; 

Or. en 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 – буква х 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

v) обща информация относно 

услугата по прехвърлянето и 

препратка към специфичната 

информация относно услугата по 

прехвърлянето, достъпна съгласно 

член 50; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  71 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 – буква vi 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

vi) достъпна информация, 

свързана с ефективността на 

инвестиционната политика от 

гледна точка на екологични, социални 

и управленски фактори; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 – буква vii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

vii) правото, приложимо към заличава се 
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договора за ОЕПЛПО, когато 

страните не могат свободно да 

избират право, или ако страните са 

свободни да изберат приложимото 

право — правото, което доставчикът 

на ОЕПЛПО предлага да бъде избрано. 

Or. en 

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В допълнение към основния 

информационен документ за ОЕПЛПО 

доставчиците и разпространителите 

на ОЕПЛПО представят на 

потенциалните вложители в 

ОЕПЛПО препратки към всички 

отчети относно 

платежоспособността и 

финансовото състояние на 

доставчика на ОЕПЛПО, като им 

осигуряват лесен достъп до тази 
информация. 

4. Независимо от параграф 3, 

когато ОЕПЛПО предлага на 

вложителя в ОЕПЛПО набор от 

варианти за инвестиции, така че 

цялата информация по отношение на 

всеки базисен вариант за инвестиции 

не може да бъде предоставена в един-

единствен кратък  самостоятелен 

документ, основният информационен 

документ за ОЕПЛПО съдържа поне 

общо описание на базисните 

варианти за инвестиции и посочва 

къде и как може да бъдат намерени 

документи с по-подробна 

преддоговорна информация, свързана с 

инвестиционните продукти, на 

които се основават базисните 

варианти за инвестиции. 

Or. en 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. На потенциалните вложители 5. Основният информационен 
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в ОЕПЛПО също така се предоставя 

информация относно предишната 

ефективност на инвестициите, 

свързани със схемата за ОЕПЛПО, 

като се обхващат минимум пет 

години или, ако схемата функционира 

от по-малко от пет години, като се 

обхващат всички години, в които 

схемата е функционирала, както и 

информация относно структурата на 

разходите, които се понасят от 
вложителите в ОЕПЛПО и 

бенефициерите на ОЕПЛПО. 

документ за ОЕПЛПО се съставя 

като кратък документ, написан 

сбито, и при разпечатване се състои 

от най-много три страници във 

формат А4, което улеснява 

съпоставянето, а когато се 

предоставя на траен носител, 

различен от хартия, може да бъде 

разслоен с оглед на практическото 

прилагане на основния 

информационен документ за 

ОЕПЛПО. 

 Посочената в първата алинея 

информация : 

 a) е представена и структурирана 

в лесен за четене вид, като се използва 

удобен за четене размер на шрифта; 

 б) е съсредоточена върху 

основната информация, от която се 

нуждаят вложителите в ОЕПЛПО; 

 в) е ясно изразена и е написана на 

език и със стил на комуникация, 

които улесняват разбирането на 

информацията, и по-специално на 

език, който е ясен, точен и разбираем. 

Or. en 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Когато в основния 

информационен документ за 

ОЕПЛПО се използват различни 

цветове, те не трябва да водят до 

намаляване на разбираемостта на 

информацията, ако основният 

информационен документ за 

ОЕПЛПО бъде отпечатан или 

фотокопиран в черно-бяло. 
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Or. en 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 5 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5б. Ако в основния информационен 

документ се използват търговската 

марка или логото на доставчика на 

ОЕПЛПО или групата, към която той 

принадлежи, те не трябва да 

отвличат вниманието на вложителя 

в ОЕПЛПО от информацията в 

документа, нито да закриват текста. 

Or. en 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 5 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5в. В допълнение към основния 

информационен документ за 

ОЕПЛПО доставчиците и 

разпространителите на ОЕПЛПО 

предоставят на потенциалните 

вложители в ОЕПЛПО резюме на и 

препратки към всички отчети 

относно платежоспособността и 

финансовото състояние на 

доставчика на ОЕПЛПО, като им 

осигуряват лесен достъп до тази 

информация. 

Or. en 
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Изменение  78 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 5 г (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5г. На потенциалните вложители 

в ОЕПЛПО се предоставя също така 

информация относно предишната 

ефективност на инвестициите, 

свързани с ОЕПЛПО, като се 

обхващат годините, в които 

ОЕПЛПО е функционирал; 

Or. en 

 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 6 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С цел да се гарантира последователно 

прилагане на настоящия член 

европейските надзорни органи 

(Европейският банков орган, 

Европейският орган за ценни книжа и 

пазари и EIOPA) („ЕНО“) разработват 

посредством Съвместния комитет на 

ЕНО проекти на технически стандарти 

за изпълнение, в които се уточняват 

подробностите във връзка с 

представянето и съдържанието на всеки 

от информационните елементи, 

посочени в параграфи 3 и 4, заедно с 

изискванията, които са необходими с 

цел представяне на тази информация в 

стандартизиран формат, позволяващ 

съпоставяне. 

С цел да се гарантира последователно 

прилагане на настоящия член 

европейските надзорни органи 

(Европейският банков орган, 

Европейският орган за ценни книжа и 

пазари и EIOPA) („ЕНО“) разработват 

посредством Съвместния комитет на 

ЕНО проекти на регулаторни 

технически стандарти, в които се 

уточняват подробностите във връзка с 

представянето и съдържанието на всеки 

от информационните елементи, 

посочени в параграфи 4, 5 и 5г, заедно с 

изискванията, които са необходими с 

цел представяне на тази информация в 

стандартизиран и достъпен формат, 

позволяващ лесно съпоставяне. 

Or. en 
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Изменение  80 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 6 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При разработването на проекти за 

технически стандарти за изпълнение 

ЕНО вземат предвид различните видове 

ОЕПЛПО, разликите помежду им, 

способностите на вложителите в 

ОЕПЛПО, както и характеристиките на 

ОЕПЛПО, така че да позволят на 

вложителите в ОЕПЛПО да избират от 

различни базисни инвестиции или други 

възможности, предлагани от продукта, 

включително когато този избор може да 

бъде направен в различни моменти или 

променен в бъдеще. 

При разработването на проекти за 

регулаторни технически стандарти за 

изпълнение ЕНО вземат предвид 

различните видове ОЕПЛПО, разликите 

помежду им, способностите на 

вложителите в ОЕПЛПО, както и 

характеристиките на ОЕПЛПО, така че 

да позволят на вложителите в ОЕПЛПО 

да избират от различни базисни 

инвестиции или други възможности, 

предлагани от продукта, включително 

когато този избор може да бъде 

направен в различни моменти или 

променен в бъдеще. 

Or. en 

 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 6 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ЕНО представят тези проекти за 

технически стандарти за изпълнение на 

Комисията до … . 

ЕНО представят тези проекти за 

регулаторни технически стандарти на 

Комисията шест месеца след 

публикуването. 

Or. en 

 

Изменение  82 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 6 – алинея 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя На Комисията се предоставя 
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правомощието да приема посочените в 

първа алинея технически стандарти за 

изпълнение в съответствие с член 15 от 

Регламент (ЕС) № 1093/2010, от 

Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

правомощието да приема посочените в 

първа алинея регулаторни технически 

стандарти в съответствие с член 15 от 

Регламент (ЕС) № 1093/2010, от 

Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Or. en 

 

Изменение  83 

Предложение за регламент 

Член 23 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23a 

 Език на основния информационен 

документ за ОЕПЛПО 

 1. Основният информационен 

документ за ОЕПЛПО е написан на 

официалните езици или на един от 

официалните езици, използвани в 

тази част на държавата членка, в 

която се разпространява ОЕПЛПО, 

или на друг език, приет от 

компетентните органи на тази 

държава членка, или когато е написан 

на различен език, той се превежда на 

един от тези езици. Преводът 

отразява достоверно и точно 

съдържанието на оригиналния 

основен информационен документ за 

ОЕПЛПО. 

 2. Ако ОЕПЛПО е популяризиран 

в дадена държава членка с помощта 

на рекламни документи, написани на 

един или повече от официалните 

езици на съответната държава 

членка, основният информационен 

документ за ОЕПЛПО е написан поне 

на съответните официални езици. 

 3. Основният информационен 

документ се предоставя при 

поискване в подходящ формат на 
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вложителите в ОЕПЛПО с увредено 

зрение или с увреден слух, както и на 

неграмотните и слабограмотните 

вложители в ОЕПЛПО. 

Or. en 

 

Изменение  84 

Предложение за регламент 

Член 23 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23б 

 Информация в основния 

информационен документ за 

ОЕПЛПО 

 1. Заглавието „Основен 

информационен документ за 

ОЕПЛПО“ се поставя на видно място 

в началото на първата страница на 

основния информационен документ за 

ОЕПЛПО. Основният информационен 

документ за ОЕПЛПО се представя в 

последователността, описана в 

параграфи 2 и 3. 

 2. Непосредствено под заглавието 

на основния информационен документ 

за ОЕПЛПО се намира пояснителен 

текст. Той гласи: „Настоящият 

документ Ви представя основната 

информация за този пенсионен 

продукт. Документът не е с рекламна 

цел. Информацията се изисква от 

закона, за да Ви помогне да разберете 

естеството, рисковете, разходите, 

потенциалните печалби и загуби от 

този продукт и да Ви подпомогне да 

го сравните с други продукти. 

 3. Основният информационен 

документ за ОЕПЛПО съдържа 

следната информация: 

 a) в началото на документа – 

наименованието на ОЕПЛПО и 
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уточнението дали той е основен 

ОЕПЛПО, идентификационните 

данни и данните за контакт на 

доставчика на ОЕПЛПО, информация 

относно компетентния орган по 

отношение на доставчика на 

ОЕПЛПО и датата на документа;  

 б) където е приложимо, 

предупреждение относно 

разбирането, което гласи: „Предстои 

да закупите продукт, който не е 

прост и може да бъде труден за 

разбиране.“;  

 в) в раздел, озаглавен „Какъв е 

този продукт и какво се случва, 

когато се пенсионирам?“ – 

естеството и основните 

характеристики на ОЕПЛПО, 

включително:  

 

 

 i)  

 - всички минимални или 

максимални периоди за участие в 

схемата за ОЕПЛПО;  

 - правната информация относно 

пенсионната възраст в държавата 

членка, чието право е приложимо;  

 - държавите членки, в които 

доставчикът предлага ОЕПЛПО;  

 – инвестиционните варианти, 

включително основния вариант;  

 - – информация относно 

услугата за преносимост;  

 - информация, свързана с 

ефективността на инвестиционната 

политика на ОЕПЛПО от гледна 

точка на екологичните, социалните и 

управленските фактори;  

 - описание на пенсионните 

обезщетения и степента, до която 

те са гарантирани, както и начина на 

извършване на изходящи плащания, 
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включително описание на 

вариантите за изплащане на 

средствата и декларация, че е разумно 

да се потърси съвет относно 

вариантите преди пенсионирането;  

 - информация относно 

въздействието, което времето на 

пенсиониране може да окаже върху 

рисковете и пенсионните 

обезщетения за ОЕПЛПО;  

 - както и описание на 

вариантите за изплащане на 

средствата и декларация, че е разумно 

да се потърси съвет относно 

вариантите преди пенсионирането; 

 ii) целта на пенсионирането и 

средствата за постигането на 

оптимален резултат за вложителя в 

ОЕПЛПО, по-специално дали целта се 

постига чрез пряка или чрез непряка 

експозиция към базисните 

инвестиционни активи, включително 

описание на базисните инструменти 

или референтни стойности, 

посочване на пазарите, в които 

инвестира ОЕПЛПО, и когато е 

приложимо, специфични екологични 

или социални цели на продукта, 

както и как се определя 

възвръщаемостта;  

 iii) описание на типа на лицата, 

спестяващи за пенсия, за които е 

предназначено пускането на пазара на 

ОЕПЛПО, по-специално във връзка със 

способността за понасяне на 

инвестиционни загуби и с 

инвестиционния хоризонт;  

 iv) ако ОЕПЛПО предлага 

застрахователни премии – подробна 

информация за тези застрахователни 

премии, включително 

обстоятелствата, при които те ще 

се дават;  

 v) срок на ОЕПЛПО, ако е 

известен;  



 

PR\1146696BG.docx 53/104 PE618.225v01-00 

 BG 

 г) в раздел, озаглавен „Какви са 

рисковете и каква възвръщаемост бих 

могъл(могла) да получа?“, кратко 

описание на профила на риска и 

възвръщаемостта, включващо 

следните елементи:  

 i) обобщаващ показател за риска, 

допълнен с текстово обяснение на 

този показател, основните му 

ограничения и текстово обяснение на 

рисковете, които имат съществено 

значение за ОЕПЛПО и които не са 

обхванати в подходяща степен от 

обобщаващия показател за риска;  

 ii) възможната максимална загуба на 

инвестирания капитал, включително 

информация за следното:  

 – дали вложителят в ОЕПЛПО 

може да загуби целия инвестиран 

капитал; или  

 – дали вложителят в ОЕПЛПО 

рискува да поеме допълнителни 

финансови ангажименти или 

задължения, включително условни 

задължения в допълнение към 

инвестирания в ОЕПЛПО капитал; и  

 – когато е приложимо, дали 

ОЕПЛПО включва капиталова 

защита срещу пазарен риск и 

подробна информация за нейния 

обхват и ограничения, по-специално 

във връзка с момента на прилагането 

ѝ;  

 iii) подходящи сценарии за 

ефективността и допусканията, 

направени за изготвянето на тези 

сценарии;  

 iv) когато е приложимо, 

информация относно условията за 

възвръщаемостта за вложителите в 

ОЕПЛПО или относно заложената 

горна граница на ефективността;  

 v) заявление, че данъчното 

законодателство на държавата 

членка по произход на вложителя в 
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ОЕПЛПО може да има въздействие 

върху действително изплащаните 

суми; 

 д) в раздел, озаглавен „Какво 

става, ако [наименование на 

доставчика на ОЕПЛПО ] не е в 

състояние да изплати дължимата 

сума?“, кратко описание на това дали 

свързаната загуба се покрива от схема 

за обезщетение на инвеститора или 

гаранционна схема и ако е така, коя е 

схемата, наименование на гаранта и 

кои рискове са покрити от схемата и 

кои – не;  

 е) в раздел, озаглавен „Какви са 

разходите?“, разходите, свързани с 

инвестирането в този ОЕПЛПО , 

включващи преките и непреките 

разходи, които вложителят в 

ОЕПЛПО поема, включително 

еднократните и периодичните 

разходи, представени чрез 

обобщаващи показатели за тези 

разходи, а за целите на 

съпоставимостта – общите сумарни 

разходи в парично и процентно 

изражение, за да се покаже 

съвкупното влияние на общите 

разходи върху инвестицията. 

Основният информационен документ 

за ОЕПЛПО включва ясно пояснение, 

че консултантите, 

разпространителите или всички 

други лица, които предоставят 

съвети относно ОЕПЛПО или 

продават ОЕПЛПО, ще предоставят 

информация, подробно излагаща 

всички разходи за разпространение, 

които не са включени в посочените 

по-горе разходи, така че 

вложителите в ОЕПЛПО да имат 

възможност да разберат съвкупното 

въздействие, което тези сумарни 

разходи оказват върху 

възвръщаемостта на инвестицията;  

 ж) в раздел, озаглавен „Колко дълго 

следва да държа парите си и мога ли 
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да ги изтегля по-рано?“:  

 i) когато е приложимо, дали за 

ОЕПЛПО има преходен период или 

срок за отказ;  

 ii) указание за препоръчителния и 

когато е приложимо, изисквания 

минимален срок за държане;  

 iii) способността за 

освобождаване от инвестициите 

преди падежа и условията за това, 

включително. всички приложими 

такси и санкции, като се вземат 

предвид профилът на риска и на 

възвръщаемостта на ОЕПЛПО и 

пазарното развитие, към което е 

насочен продуктът;  

 iv) информация за евентуалните 

последици от осребряване преди края 

на срока или препоръчителния период 

за държане, например загуба на 

капиталова защита или 

допълнителни непредвидени такси;  

 з) в раздел, озаглавен „Как мога да 

подам жалба?“, информация относно 

начина, по който даден вложител в 

ОЕПЛПО може да подаде жалба 

относно продукта или поведението 

на доставчика на ОЕПЛПО или 

лицето, което предоставя съвети 

относно продукта или го продава, 

както и информация до кого да се 

адресира жалбата;  

 i) в раздел, озаглавен „Друга 

имаща отношение информация“, 

кратко указване на всички 

допълнителни информационни 

документи, които да бъдат 

предоставени на вложителя в 

ОЕПЛПО на преддоговорния и/или 

следдоговорния етап, с изключение на 

евентуални рекламни материали.  

 4. Разслояването на 

информацията, изисквана съгласно 

параграф 3, се разрешава, като по 

този начин отделните подробности 

могат да бъдат представени чрез 
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изскачащи прозорци (pop-ups) или чрез 

линкове, препращащи към 

придружаващите слоеве, за да се 

гарантира, че основният 

информационен документ за 

ОЕПЛПО е в състояние да изпълни 

задължението по отношение на 

продължителността, посочено в 

член 23, параграф 5. 

 5. За да се осигури 

последователното прилагане на 

настоящия член, ЕНО разработват, 

чрез Съвместния комитет на ЕНО, 

проекти на регулаторни технически 

стандарти, с които се уточняват: 

 a) подробностите за 

представянето и съдържанието за 

всеки един от елементите на 

информацията, посочени в член 23, 

както и изискванията, необходими за 

представяне на тази информация в 

стандартизиран формат, който 

позволява сравняване; 

 б) методиките на изчисляване, 

необходими за информацията 

съгласно параграф 3, буква г), 

подточка i), параграф 3, буква г), 

подточка iii) и параграф 3, буква е); 

 в) когато е разрешено разслояване на 

информацията, какви елементи от 

информацията следва да бъдат в 

основното представяне и какви 

елементи се представят в слоевете с 

допълнителни подробности. 

 При разработването на проекти на 

регулаторни технически стандарти 

за изпълнение ЕНО вземат предвид 

различните видове ОЕПЛПО, 

разликите помежду им, 

способностите на вложителите в 

ОЕПЛПО, както и 

характеристиките на ОЕПЛПО, 

така че да позволят на вложителите 

в ОЕПЛПО да избират между 

различни базисни инвестиции или 

други възможности, предлагани от 

продукта, включително когато този 
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избор може да бъде направен в 

различни моменти или променен в 

бъдеще. 

 ЕНО представят тези проекти на 

регулаторни технически стандарти 

на Комисията до ... [xxx след датата 

на влизане в сила на настоящия 

регламент]. На Комисията се 

делегира правомощието да приема 

регулаторните технически 

стандарти, посочени в първа алинея, в 

съответствие с членове 10 – 14 от 

Регламент (ЕС) № 1093/2010, от 

Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Or. en 

 

Изменение  85 

Предложение за регламент 

Член 23 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23в 

 Рекламни съобщения 

 Рекламните съобщения, които 

съдържат специфична информация, 

свързана с ОЕПЛПО, не трябва да 

включват никакви твърдения, които 

противоречат на информацията в 

основния информационен документ за 

ОЕПЛПО или да намаляват неговото 

значение. Рекламните съобщения 

посочват, че е на разположение 

основен информационен документ за 

ОЕПЛПО, и предоставят 

информация как и откъде може да 

бъде получен, включително уебсайта 

на доставчика на ОЕПЛПО. 

Or. en 

 



 

PE618.225v01-00 58/104 PR\1146696BG.docx 

BG 

Изменение  86 

Предложение за регламент 

Член 23 г (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23г 

 Основен информационен документ за 

ОЕПЛПО 

 1. Доставчикът на ОЕПЛПО 

преразглежда редовно информацията, 

съдържаща се в основния 

информационен документ за 

ОЕПЛПО, и внася изменения в 

документа, ако прегледът показва, че 

такива са необходими. 

Преразгледаният вариант на 

документа се предоставя 

своевременно на разположение. 

 2. За да се осигури 

последователното прилагане на 

настоящия член, ЕНО разработват, 

чрез Съвместния комитет, проекти 

на регулаторни технически 

стандарти, с които се уточняват: 

 a) условията за преразглеждане 

на съдържащата се в основния 

информационен документ 

информация;  

 б) условията, при които основният 

информационен документ трябва да 

бъде преразгледан;  

 в) специфичните условия, при 

които съдържащата се в основния 

информационен документ 

информация трябва да бъде 

преразгледана или този документ 

трябва да бъде преразгледан, когато 

става дума за спорадично предлаган 

ОЕПЛПО на вложителите в 

ОЕПЛПО;  

 г) обстоятелствата, при които 

вложителите в ОЕПЛПО трябва да 

бъдат информирани за преразгледания 

основен информационен документ за 



 

PR\1146696BG.docx 59/104 PE618.225v01-00 

 BG 

закупен от тях ОЕПЛПО, както и 

начините за информиране на 

вложителите в ОЕПЛПО.  

 ЕНО представят тези проекти на 

регулаторни технически стандарти 

на Комисията до ... [xxx след датата 

на влизане в сила на настоящия 

регламент]. На Комисията се 

делегира правомощието да приема 

регулаторните технически 

стандарти, посочени в първа алинея, в 

съответствие с членове 10 – 14 от 

Регламент (ЕС) № 1093/2010, от 

Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Or. en 

 

Изменение  87 

Предложение за регламент 

Член 23 д (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23д 

 Гражданска отговорност 

 1. За доставчика на ОЕПЛПО не 

може да възникне гражданска 

отговорност само въз основа на 

основния информационен документ за 

ОЕПЛПО, включително негов превод, 

освен ако този документ е 

подвеждащ, неточен или не 

съответства на имащите отношение 

части от правно обвързващи 

преддоговорни и договорни документи 

или на изискванията, предвидени в 

член 23. 

 2. Вложителят в ОЕПЛПО, 

който докаже загуба, произтичаща 

от това, че е разчитал на основния 

информационен документ за 

ОЕПЛПО при посочените в параграф 

1 обстоятелства, когато е направил 
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инвестиция в ОЕПЛПО, за който е 

създаден този основен информационен 

документ за ОЕПЛПО, може да 

предяви срещу доставчика на 

ОЕПЛПО иск за обезщетение за вреди 

в съответствие с националното 

право. 

 3. Елементи като „загуба“ или 

„вреди“, посочени в параграф 2, за 

които не е дадено определение, се 

тълкуват и прилагат в съответствие 

с приложимото национално право, 

съгласно определеното от имащите 

отношение правила на частното 

международно право. 

 4. Настоящият член не изключва 

допълнителни искове, свързани с 

гражданска отговорност, в 

съответствие с националното право. 

 5. Задълженията по настоящия 

член не може да се ограничават или 

отменят от договорни клаузи. 

Or. en 

 

Изменение  88 

Предложение за регламент 

Член 23 e (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23е 

 Застрахователни елементи 

 Когато основният информационен 

документ за ОЕПЛПО се отнася до 

застрахователен договор, 

застрахователното дружество има 

задължения само към държателя на 

полицата по застрахователния 

договор, а не към бенефициера по 

застрахователния договор. 

Or. en 
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Изменение  89 

Предложение за регламент 

Член 23 ж (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23 ж (нов) 

 Предоставяне на основния 

инвестиционен документ за ОЕПЛПО 

 1. Лицето, което предоставя 

съвети относно ОЕПЛПО или 

продава ОЕПЛПО, осигурява на 

вложителите в ОЕПЛПО основния 

информационен документ 

достатъчно време преди тези 

вложителите в ОЕПЛПО да са 

обвързани с какъвто и да било договор 

или оферта във връзка с този 

ОЕПЛПО. 

 2. Лицето, което предоставя 

съвети относно ОЕПЛПО или 

продава ОЕПЛПО, може да изпълни 

изискванията по параграф 1, като 

предостави основния информационен 

документ за ОЕПЛПО на лице, което 

е писмено упълномощено да взема 

инвестиционни решения от името на 

вложителите в ОЕПЛПО по 

отношение на сделки, сключени в 

границите на същото писмено 

пълномощно. 

Or. en 

 

Изменение  90 

Предложение за регламент 

Член 23 з (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23з 
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 Оповестяване на информация на 

вложителите в ОЕПЛПО във връзка с 

разпространението 

 1. Достатъчно време преди 

сключването на договор, свързан с 

ОЕПЛПО, доставчиците и 

разпространителите на ОЕПЛПО 

предоставят на вложителите или 

потенциалните вложители в 

ОЕПЛПО най-малко следната 

информация: 

 a) дали притежава участие, 

пряко или косвено, представляващо 

10% или повече от правата на глас 

или от капитала на даден доставчик 

на ОЕПЛПО;  

 б) по отношение на предлагания 

договор или на договора, относно 

който се предоставят съвети, дали:  

 i) доставчик на ОЕПЛПО или 

предприятие майка на доставчик на 

ОЕПЛПО притежава участие, пряко 

или косвено, представляващо 10% или 

повече от правата на глас или от 

капитала на посредника или 

доставчика на ОЕПЛПО;  

 ii) предоставя съветите си въз 

основа на безпристрастен и личен 

анализ;  

 iii) има договорно задължение да 

извършва разпространение 

изключително за един или повече от 

един доставчик на ОЕПЛПО, като в 

този случай предоставя 

наименованията на тези доставчици 

на ОЕПЛПО; или  

 iv) няма договорно задължение да 

извършва разпространение 

изключително за един или повече от 

един доставчик на ОЕПЛПО и не 

предоставя съветите си въз основа на 

безпристрастен и личен анализ, като 

в този случай по искане на клиента 

предоставя наименованието на 

доставчиците на ОЕПЛПО, с които 

може да извършва и извършва 
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дейността си;  

 в) вида на възнаграждението, 

получавано във връзка със договора;  

 г) във връзка със 

застрахователния договор, дали 

работи:  

 i) срещу такса, т.е. 

възнаграждение, изплащано пряко от 

вложителя в ОЕПЛПО;  

 ii) срещу комисиона от какъвто и 

да е вид, т.е. възнаграждение, 

включено в разходите и таксите за 

разпространение на ОЕПЛПО;  

 iii) срещу друг вид възнаграждение, 

включително икономически ползи от 

всякакъв вид, предложени или дадени 

във връзка с договора; или  

 iv) срещу съчетание на който и да 

е от видовете възнаграждение, 

посочени в подточки i), ii) и iii).  

 2. Когато таксата се заплаща 

пряко от вложителя в ОЕПЛПО, 

разпространителят на ОЕПЛПО 

информира вложителя в ОЕПЛПО за 

размера на таксата или когато това 

не е възможно, за метода на нейното 

изчисляване.  

 3. Ако плащания, различни от 

планираните плащания, се извършват 

от вложителя в ОЕПЛПО съгласно 

договора след сключването му, 

разпространителят на ОЕПЛПО 

разкрива информацията в 

съответствие с настоящия член за 

всяко такова плащане.  

 4. Държавите членки 

гарантират, че своевременно преди 

сключването на договор доставчикът 

на ОЕПЛПО съобщава на вложителя 

в ОЕПЛПО какво е естеството на 

възнаграждението, получавано от 

неговите служители във връзка с 

договора.  

 5. Ако плащания, различни от 
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планираните плащания, се извършват 

от вложителя в ОЕПЛПО съгласно 

договора след сключването му, 

доставчикът на ОЕПЛПО също така 

разкрива информацията в 

съответствие с настоящия член за 

всяко такова плащане.  

 6. Достатъчно време преди 

сключването на договора се 

предоставя необходимата 

информация на потенциалните 

вложители в ОЕПЛПО по отношение 

на разпространението на ОЕПЛПО и 

по отношение на всички разходи и 

свързани налози. Тази информация 

включва най-малко следното: 

 a) когато се предоставят съвети 

– дали посредникът или 

дистрибуторът на ОЕПЛПО ще 

предоставя на вложителите в 

ОЕПЛПО периодична оценка на 

пригодността на ОЕПЛПО, 

препоръчан на вложителите в 

ОЕПЛПО;  

 б) по отношение на 

информацията относно всички 

разходи и свързаните такси, която 

трябва да бъде оповестена – 

информация, свързана с 

разпространението на ОЕПЛПО, 

включително разходите за съветите, 

по целесъобразност, разходите, 

свързани с ОЕПЛПО, препоръчан или 

продаден на вложителя в ОЕПЛПО, и 

по какъв начин вложителят в 

ОЕПЛПО може да заплати за това, 

като се обхващат и евентуални 

плащания на трети страни в 

съответствие с член 32, параграф 1, 

буква д), подточка ii).  

 7. Посочената в параграф 1 

информация се предоставя в 

стандартизиран формат, който 

позволява съпоставяне, и в разбираема 

форма, така че вложителите в 

ОЕПЛПО да могат да разберат 

характера и рисковете на ОЕПЛПО, 
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който се предлага, и впоследствие да 

вземат информирани инвестиционни 

решения. 

 8. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 62, за 

да определи: 

 a) условията, които информацията 

трябва да изпълнява, за да бъде 

безпристрастна, ясна и да не бъде 

подвеждаща, включително 

критериите, на които трябва да се 

основава стандартизираният 

формат, посочен в параграф 7; 

 б) подробностите относно 

съдържанието и формàта на 

информацията за вложителите в 

ОЕПЛПО във връзка с доставчиците 

на ОЕПЛПО, посредниците и 

разпространителите на ОЕПЛПО, 

както и разходите и налозите. 

Or. en 

 

Изменение  91 

Предложение за регламент 

Член 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 24 заличава се 

Разкриване на информация във връзка 

с разпространението 

 

1. Своевременно преди 

сключването на договор във връзка с 

ОЕПЛПО доставчиците или 

разпространителите на ОЕПЛПО, 

посочени в член 19, буква в) от 

настоящия регламент, предоставят 

на вложителите в ОЕПЛПО или 

потенциалните вложители в 

ОЕПЛПО най-малкото 

информацията във връзка с договора 

за ОЕПЛПО и за самите тях, 

посочена в член 19 и в член 29, 
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параграф 1, първа алинея, букви а) и в) 

от Директива (ЕС) 2016/97 във връзка 

със застрахователни договори и 

застрахователни посредници. 

2. Посочената в параграф 1 

информация се предоставя в 

стандартизиран формат, който 

позволява съпоставяне, и в разбираема 

форма, така че вложителите в 

ОЕПЛПО да могат да разберат 

характера и рисковете на ОЕПЛПО, 

който се предлага, и впоследствие да 

вземат информирани инвестиционни 

решения. 

 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 62 за 

конкретизиране на критериите, на 

които се основава 

стандартизираният формат, посочен 

в параграф 2. 

 

Or. en 

 

Изменение  92 

Предложение за регламент 

Член 24 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 24a 

 Уточняване на изискванията и 

потребностите и оценка на 

пригодността 

 1. Преди сключването на договор 

във връзка с ОЕПЛПО всеки 

доставчик или разпространител на 

ОЕПЛПО определя въз основа на 

информация, която е предоставил 

вложителят в ОЕПЛПО, 

изискванията и потребностите на 

този вложител на ОЕПЛПО във 

връзка с пенсионирането и 

предоставя на вложителя в ОЕПЛПО 
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обективна информация относно 

ОЕПЛПО в разбираема форма, така 

че на вложителя в ОЕПЛПО да се 

даде възможност да вземе 

информирано решение. Всеки 

предложен договор трябва да 

съответства на пенсионните 

изисквания и потребности на 

вложителя в ОЕПЛПО. 

 2. Когато се предоставят съвети 

преди сключването на конкретен 

договор, доставчикът или 

разпространителят на ОЕПЛПО 

предоставя на вложителя в ОЕПЛПО 

персонализирана препоръка, в която 

се обяснява защо определен ОЕПЛПО 

би отговорил най-добре на 

изискванията и потребностите на 

вложителя в ОЕПЛПО. 

 3. Когато доставчик или 

разпространител на ОЕПЛПО 

информира вложителя в ОЕПЛПО, че 

предоставя независимо своите 

съвети, той предоставя тези съвети 

въз основа на анализ на достатъчно 

голям брой продукти за лично 

пенсионно осигуряване, достъпни на 

пазара, така че да бъде в състояние да 

отправи лична препоръка в 

съответствие с професионалните 

критерии за това какъв договор, 

свързан с ОЕПЛПО, би удовлетворил 

по подходящ начин потребностите 

на вложителя в ОЕПЛПО и също 

така да представи факторите, които 

могат да представляват риск за 

вложителя в ОЕПЛПО. 

 4. При предоставянето на съвети 

на който и да е етап от договора 

доставчикът на ОЕПЛПО получава 

необходимата информация във връзка 

със знанията и опита на вложителя в 

ОЕПЛПО в инвестиционната област 

от значение за ОЕПЛПО, 

финансовото състояние на това лице, 

включително способността му да 

понася загуби, и инвестиционните му 

цели, включително неговия рисков 
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толеранс, така че да се даде 

възможност на доставчика, 

посредника или разпространителя на 

ОЕПЛПО да препоръча на вложителя 

или потенциалния вложител в 

ОЕПЛПО този ОЕПЛПО, който е 

подходящ за него и който по-

специално е в съответствие с неговия 

рисков толеранс и способността му 

да понася загуби. 

 5. Доставчиците и 

разпространителите на ОЕПЛПО 

при поискване гарантират и доказват 

на компетентните органи, че 

физическите лица, които 

предоставят съвети относно 

ОЕПЛПО, притежават 

необходимите знания и 

компетентност да изпълняват 

задълженията си съгласно 

настоящия регламент. Държавите 

членки публикуват критериите, 

които трябва да се използват за 

оценяване на тези знания и 

компетентност. 

 6. EIOPA издава в срок до ... [xxx 

след датата на влизане в сила на 

настоящия регламент] насоки, 

уточняващи критериите за 

оценяването на знанията и 

компетентността, изисквани в 

съответствие с параграф 5. Тези 

насоки се приемат съгласно член 16 

от Регламент (ЕС) № 1094/2010. 

Or. en 

 

Изменение  93 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Преди сключването на договор във 

връзка с ОЕПЛПО всеки доставчик или 

Преди сключването на договор във 

връзка с ОЕПЛПО всеки доставчик или 
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разпространител на ОЕПЛПО, посочен 

в член 19, буква в) от настоящия 

регламент, определя въз основа на 

информация, която е предоставил 

вложителят в ОЕПЛПО, изискванията и 

потребностите на този вложител на 

ОЕПЛПО във връзка с пенсионирането 

и предоставя на вложителя в ОЕПЛПО 

обективна информация относно 

ОЕПЛПО в разбираема форма, така че 

на вложителя в ОЕПЛПО да бъде дадена 

възможност да вземе информирано 

решение. 

разпространител на ОЕПЛПО определя 

въз основа на информация, която е 

предоставил вложителят в ОЕПЛПО, 

изискванията и потребностите на този 

вложител на ОЕПЛПО във връзка с 

пенсионирането и предоставя на 

вложителя в ОЕПЛПО обективна 

информация относно ОЕПЛПО в 

разбираема форма, така че на вложителя 

в ОЕПЛПО да бъде дадена възможност 

да вземе информирано решение. Всеки 

предложен договор трябва да 

съответства на изискванията и 

потребностите на вложителя в 

ОЕПЛПО във връзка с 

пенсионирането. 

Or. en 

 

Изменение  94 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всеки предложен договор трябва да 

съответства на пенсионните 

изисквания и потребности на 

вложителя в ОЕПЛПО. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  95 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато се предоставят съвети 

преди сключването на конкретен 

договор, доставчикът или 

разпространителят на ОЕПЛПО, 

посочен в член 19, буква в) от 

2. Когато се предоставят съвети 

преди сключването на конкретен 

договор, доставчикът или 

разпространителят на ОЕПЛПО 

предоставя на вложителя в ОЕПЛПО 
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настоящия регламент, предоставя на 

вложителя в ОЕПЛПО персонализирана 

препоръка, в която се обяснява защо 

определен ОЕПЛПО отговаря най-добре 

на изискванията и потребностите на 

вложителя в ОЕПЛПО. 

персонализирана препоръка, в която се 

обяснява защо определен ОЕПЛПО 

отговаря най-добре на изискванията и 

потребностите на вложителя в 

ОЕПЛПО. 

Or. en 

 

Изменение  96 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато предоставя съвети 

относно ОЕПЛПО, доставчикът или 

разпространителят на ОЕПЛПО, 

посочен в член 19, буква в) от 

настоящия регламент, спазва 

приложимите национални закони за 

привеждане в действие на правилата, 

установени в член 25, параграф 2 от 

Директива 2014/65/ЕС, и пряко 

приложимите законодателни актове 

на Съюза във връзка с тези правила, 

приети съгласно член 25, параграф 8 

от тази Директива. 

3. Когато доставчик или 

разпространител на ОЕПЛПО 

информира вложителя в ОЕПЛПО, че 

предоставя независимо своите 

съвети, той предоставя тези съвети 

въз основа на анализ на достатъчно 

голям брой продукти за лично 

пенсионно осигуряване, достъпни на 

пазара, така че да бъде в състояние да 

отправи лична препоръка в 

съответствие с професионалните 

критерии за това какъв договор, 

свързан с ОЕПЛПО, би удовлетворил 

по подходящ начин потребностите 

на вложителя в ОЕПЛПО и също 

така представя факторите, които 

могат да представляват риск за 

вложителя в ОЕПЛПО. 

Or. en 

 

Изменение  97 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато доставчик или 4. При предоставянето на съвети 
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разпространител на ОЕПЛПО, 

посочен в член 19, буква в) от 

настоящия регламент, информира 

вложителя в ОЕПЛПО, че предоставя 

независимо своите съвети, той 

предоставя тези съвети въз основа на 

анализ на достатъчно голям брой 

продукти за лично пенсионно 

осигуряване, достъпни на пазара, така 

че да бъде в състояние да отправи 

лична препоръка в съответствие с 

професионалните критерии за това 

какъв договор, свързан с ОЕПЛПО, би 

удовлетворил по подходящ начин 

потребностите на вложителя в 

ОЕПЛПО. Тези съвети не трябва да 

бъдат ограничени само до договорите, 

свързани с ОЕПЛПО, които се 

предоставят от самия доставчик или 

разпространител на ОЕПЛПО, от 

субекти, намиращи се в тесни връзки 

с доставчика или разпространителя 

на ОЕПЛПО, или от други субекти, с 

които доставчикът или 

разпространителят на ОЕПЛПО е в 

тесни правни или икономически 

взаимоотношения, включително 

договорни отношения, така че да се 

поражда риск от нарушаване на 

независимостта на предоставяния 

съвет. 

на който и да е етап от договора 

доставчикът на ОЕПЛПО получава 

необходимата информация във връзка 

със знанията и опита на вложителя в 

ОЕПЛПО в инвестиционната област, 

от значение за ОЕПЛПО, 

финансовото състояние на това лице, 

включително способността му да 

понася загуби, и инвестиционните му 

цели, включително неговия рисков 

толеранс, така че да се даде 

възможност на доставчика, 

посредника или разпространителя на 

ОЕПЛПО да препоръча на вложителя 

или потенциалния вложител в 

ОЕПЛПО този ОЕПЛПО, който е 

подходящ за него и който по-

специално е в съответствие с неговия 

рисков толеранс и способността му 
да понася загуби. 

Or. en 

 

Изменение  98 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Доставчиците и 

разпространителите на ОЕПЛПО, 

посочени в член 19, буква в) от 

настоящия регламент, гарантират и 

доказват при поискване от 

компетентните органи, че физическите 

5. Доставчиците и 

разпространителите на ОЕПЛПО 

гарантират и доказват при поискване от 

компетентните органи, че физическите 

лица, които предоставят съвети относно 

ОЕПЛПО, притежават необходимите 
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лица, които предоставят съвети относно 

ОЕПЛПО, притежават необходимите 

знания и компетентност да изпълняват 

задълженията си съгласно настоящата 

глава. Държавите членки публикуват 

критериите, които трябва да се 

използват за оценяване на тези знания и 

компетентност. 

знания и компетентност да изпълняват 

задълженията си съгласно настоящия 

регламент. Държавите членки 

публикуват критериите, които трябва да 

се използват за оценяване на тези 

знания и компетентност. 

Or. en 

 

Изменение  99 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. EIOPA издава в срок до ... [xxx 

след датата на влизане в сила на 

настоящия регламент] насоки, 

уточняващи критериите за 

оценяването на знанията и 

компетентността, изисквани по 

силата на параграф 5. Тези насоки се 

приемат съгласно член 16 от 

Регламент (ЕС) № 1094/2010. 

Or. en 

 

Изменение  100 

Предложение за регламент 

Член 26 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

[...] заличава се 

Or. en 
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Изменение  101 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Съдържащата се в 

извлечението от индивидуалната 

партида за ОЕПЛПО информация 

трябва да е точна, актуализирана и 

предоставяна безплатно на всеки 

вложител в ОЕПЛПО чрез 

електронни средства, включително 

на траен носител или на уебсайт, или 

на хартиен носител, поне веднъж 

годишно. Хартиено копие се 

предоставя на вложителите в 

ОЕПЛПО, при поискване, в 

допълнение към всяка информация 

чрез електронни средства. 

Or. en 

 

Изменение  102 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Извлечението от индивидуалната 

партида за ОЕПЛПО включва най-малко 

следната ключова информация за 

вложителите в ОЕПЛПО: 

1. Извлечението от индивидуалната 

партида за ОЕПЛПО включва най-малко 

следната ключова информация за 

вложителите в ОЕПЛПО, която се 

предоставя ежегодно: 

Or. en 

 

Изменение  103 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) личните данни на вложителя в 

ОЕПЛПО, наименованието на 

доставчика на ОЕПЛПО, информация за 

прогнозите за пенсионните 

обезщетения, информация за 

натрупаните права или събрания 

капитал, размера на вноските, платени 

от вложителя в ОЕПЛПО или трета 

страна, и информация относно 

равнището на финансиране на схемата 

за ОЕПЛПО като цяло, за които се 

прилага член 39, параграф 1, букви а), 

б), г), д), е) и з) от Директива 

2016/2341/ЕС, като за целите на 

настоящия регламент „член“ 

означава вложителят в ОЕПЛПО, 

„ИППО“ означава доставчикът на 

ОЕПЛПО, „пенсионна схема“ 

означава схемата за ОЕПЛПО, а 

„предприятие осигурител“ означава 

която и да е трета страна; 

a) личните данни на вложителя в 

ОЕПЛПО, наименованието на 

доставчика на ОЕПЛПО, информация за 

прогнозите за пенсионните 

обезщетения, информация за 

натрупаните права или събрания 

капитал, размера на вноските, платени 

от вложителя в ОЕПЛПО или трета 

страна, и информация относно 

равнището на финансиране на схемата 

за ОЕПЛПО като цяло; 

Or. en 

 

Изменение  104 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) държавата членка, в която е 

лицензиран или регистриран 

доставчикът на ОЕПЛПО, и 

наименованието на компетентния 

орган; 

б) ясно посочване на 

законоустановената пенсионна 

възраст на вложителя в ОЕПЛПО, 

пенсионната възраст, предвидена в 

пенсионната схема или изчислена от 

доставчика на ОЕПЛПО, или 

пенсионната възраст, определена от 

вложителя в ОЕПЛПО, според случая; 

Or. en 

 



 

PR\1146696BG.docx 75/104 PE618.225v01-00 

 BG 

Изменение  105 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) когато е приложимо, 

информация относно пълните или 

частичните гаранции съгласно 

схемата за ОЕПЛПО и, ако е 

целесъобразно, естеството на 

гаранцията и на механизмите за 

защита на натрупаните 

индивидуални права; 

в) наименованието на доставчика 

на ОЕПЛПО и неговия адрес за връзка, 

както и идентификацията на схемата 

за ОЕПЛПО на вложителя в 

ОЕПЛПО; 

Or. en 

 

Изменение  106 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) информация за резултатите от 

минали периоди на схемата за 

ОЕПЛПО като цяло или, когато е 

целесъобразно, на инвестиционния 

вариант на вложителя в ОЕПЛПО, 

представена в таблица, като се 

обхващат резултатите за всички 

налични години и за период до 

последните десет години; 

г) информация за прогнозите за 

пенсионните обезщетения, основани 
на пенсионната възраст, както е 

посочено в буква б), и уточнение, че 

тези прогнози може да се различават 

от крайната стойност на 

получаваните обезщетения. Ако 

прогнозите за пенсионното 

обезщетение се основават на 

икономически сценарии, тази 

информация включва също таканай-

добрия предвиждан сценарий и 

неблагоприятен сценарий, като се 

отчита специфичното естество на 

схемата за ОЕПЛПО; 

Or. en 
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Изменение  107 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) разбивка на разходите, 

приспаднати от доставчика на 

ОЕПЛПО, най-малко за последните 12 

месеца, като се посочват разходите за 

управление, разходите за съхранение 
на активите, разходи във връзка с 

транзакции от портфейла и други 

разходи, както и оценка на 

въздействието на разходите върху 

крайните обезщетения. 

д) информация за увеличените 

пенсионни права или натрупания 

пенсионен капитал, като се отчита 

специфичното естество на схемата 

заОЕПЛПО; 

Or. en 

 

Изменение  108 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 – буква д a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дa) информация относно размера 

на вноските, плащани в схемата за 

ОЕПЛПО от трета страна и от 

дадения вложител в ОЕПЛПО, поне 

през последните 12 месеца; като се 

отчита специфичното естество на 

схемата за ОЕПЛПО; 

Or. en 

 

Изменение  109 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 – буква д б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дб) информация за резултатите 

от минали периоди на схемата за 



 

PR\1146696BG.docx 77/104 PE618.225v01-00 

 BG 

ОЕПЛПО като цяло или когато е 

целесъобразно, на инвестиционния 

вариант на вложителя в ОЕПЛПО, 

представена в таблица, като се 

обхващат резултатите за всички 

налични години; 

Or. en 

 

Изменение  110 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 – буква д в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дв) разбивка на разходите, 

приспаднати от доставчика на 

ОЕПЛПО, най-малко за последните 12 

месеца, като се посочват разходите 

за управление, разходите за 

съхранение на активите, разходите 

във връзка с трансакции от 

портфейла и други разходи, както и 

оценка на въздействието на 

разходите върху крайните 

обезщетения. 

Or. en 

 

Изменение  111 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 – буква д г (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дг) информация относно 

равнището на финансиране на 

схемата за ОЕПЛПО като цяло. 

Or. en 
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Изменение  112 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 62, в 

които се посочват правилата за 

определяне на допусканията относно 

прогнозите за пенсионните 

обезщетения, посочени в параграф 1, 

буква а). Тези правила се прилагат от 

доставчиците на ОЕПЛПО, за да се 

определят, когато е целесъобразно, 

годишното ниво на номинална 

възвръщаемост на инвестициите, 

годишният размер на инфлацията и 

развитието на бъдещите заплати. 

2. В извлечението от 

индивидуалната пенсионна партида 
се посочва къде и как може да се 

получи допълнителна информация, 

включително: допълнителна 

практическа информация за 

вариантите, които се предоставят 

на вложителите в ОЕПЛПО съгласно 

схемата за ОЕПЛПО; 

Or. en 

 

Изменение  113 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В съответствие с член 55 

държавите членки обменят най-

добри практики по отношение на 

формàта и съдържанието на 

извлечението от индивидуалната 

партида за ОЕПЛПО. 

3. Комисията, при консултация с 

Европейската централна банка, 

EIOPA и националните надзорни 

органи, приема делегиран акт в 
съответствие с член 62, в който се 

установяват правилата за определяне 
на допусканията относно прогнозите 

за пенсионните обезщетения, 

посочени в буква а), представянето на 

резултатите от минали периоди, 

посочени в буква дб), и представянето 

на разходите, посочени в буква дв) от 

параграф 1.  Тези правила се прилагат 

от доставчиците на ОЕПЛПО, за да 

се определят, когато е целесъобразно, 

годишното ниво на номинална 

възвръщаемост на инвестициите, 
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годишният размер на инфлацията и 

развитието на бъдещите заплати. 

Or. en 

 

Изменение  114 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) допълнителна практическа 

информация, както е посочено в член 

40, параграф 1, буква а) от Директива 

2016/2341/ЕС; 

a) допълнителна практическа 

информация за вариантите, които се 

предоставят вложителите в 

ОЕПЛПО в рамките на ОЕПЛПО; 

Or. en 

 

Изменение  115 

Предложение за регламент 

Член 29 - параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. За схемите за ОЕПЛПО, при 

които вложителите в ОЕПЛПО 

носят инвестиционния риск и 

инвестиционният вариант е наложен 

на вложителя в ОЕПЛПО по силата 

на указано в схемата за ОЕПЛПО 

специално правило, в извлечението от 

индивидуалната партида за ОЕПЛПО 

се посочва къде е предоставена 

допълнителна информация. 

Or. en 

 

Изменение  116 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 2 б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Тази информация трябва да 

бъде лесно достъпна благодарение на 

електронните средства и да бъде 

безплатна. 

Or. en 

 

Изменение  117 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 2 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2в. По искане на даден вложител в 

ОЕПЛПО, на бенефициер на ОЕПЛПО 

или на техни представители 

доставчикът на ОЕПЛПО предоставя 

следната допълнителна информация: 

 a) годишните счетоводни отчети 

и годишните доклади за дейността, 

посочени в член 29, параграф 1, буква 

б), или когато доставчик на ОЕПЛПО 

отговаря за повече от една схема за 

ОЕПЛПО – счетоводните отчети и 

докладите, свързани със съответната 

схема за ОЕПЛПО; 

 б) посочената в член 29, параграф 

1, буква в) декларация за принципите, 

на които се основава 

инвестиционната политика; 

 в) всяка допълнителна 

информация относно допусканията, 

използвани при изготвянето на 

прогнозите, посочени в член 1, буква 

г). 

Or. en 
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Изменение  118 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3 – алинея -1 (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Тази информация трябва да бъде 

лесно достъпна благодарение на 

електронните средства и да бъде 

безплатна. 

Or. en 

 

Изменение  119 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

След провеждане на консултации с 

националните органи и след 

извършване на проучвания сред 

потребителите EIOPA разработва 

проекти на технически стандарти за 

изпълнение, в които определя 

подробностите за представянето на 

информацията, посочена в член 28 и в 

настоящия член. 

След провеждане на консултации с 

националните органи и организациите 

на потребителите EIOPA разработва 

проекти на технически стандарти за 

изпълнение, в които определя 

подробностите за представянето на 

информацията, посочена в член 28 и в 

настоящия член. 

Or. en 

 

Изменение  120 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

EIOPA представя на Комисията тези 

проекти на технически стандарти за 

изпълнение до … [в рамките на 9 месеца 

от датата на влизане в сила на 

настоящия регламент]. 

EIOPA представя на Комисията тези 

проекти на технически стандарти за 

изпълнение до … [в рамките на шест 

месеца от датата на влизане в сила на 

настоящия регламент]. Комисията се 

оправомощава да приеме посочените в 
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първа алинея технически стандарти 

за изпълнение в съответствие с член 

15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 . 

Or. en 

 

Изменение  121 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Вложителите в ОЕПЛПО 

получават информация по време на 

предпенсионния етап, както е 

определено в член 42 от Директива 

2016/2341/ЕС. 

1. Вложителите в ОЕПЛПО 

получават информация по време на 

предпенсионния етап, както е 

определено в член 42 от Директива 

2016/2341/ЕС. Предоставянето на 

съвети една година преди етапа на 

пенсиониране е задължително. 

Or. en 

 

Изменение  122 

Предложение за регламент 

Член 31 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 31 заличава се 

Допълнителна информация, която се 

предоставя при поискване на 

вложителите в ОЕПЛПО и 

бенефициерите на ОЕПЛПО 

 

По искане на даден вложител в 

ОЕПЛПО, бенефициер на ОЕПЛПО 

или на техни представители 

доставчикът на ОЕПЛПО предоставя 

следната допълнителна информация: 

 

a) годишните счетоводни отчети 

и годишните доклади за дейността, 

посочени в член 29, параграф 1, буква 

б), или когато един доставчик на 
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ОЕПЛПО отговаря за повече от една 

схема за ОЕПЛПО — отчетите и 

докладите, свързани със съответната 

схема за ОЕПЛПО; 

б) декларацията за принципите, 

на които се основава 

инвестиционната политика, така, 

както е посочена в член 29, параграф 

1, буква в); 

 

в) всяка допълнителна 

информация относно допусканията, 

използвани при изготвянето на 

прогнозите, посочени в член 28, 

параграф 1, буква а). 

 

Or. en 

 

Изменение  123 

Предложение за регламент 

Глава 5 – Раздел 2 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ПРАВИЛА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ ЗА 

ВЛОЖИТЕЛИТЕ В ОЕПЛПО 

ИНВЕСТИЦИОННИ ВАРИАНТИ ЗА 

ВЛОЖИТЕЛИТЕ В ОЕПЛПО 

Or. en 

 

Изменение  124 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Доставчиците на ОЕПЛПО 

предлагат до пет инвестиционни 

варианта на вложителите в 
ОЕПЛПО. 

1. Доставчиците на ОЕПЛПО и 

разпространителите на ОЕПЛПО 

при всички случаи предлагат основен 
ОЕПЛПО и могат да предлагат 

алтернативни инвестиционни 

варианти. 

Or. en 
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Изменение  125 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Инвестиционните варианти 

включват основен инвестиционен 

вариант и могат да включват 

алтернативни инвестиционни 

варианти. 

2. Всички инвестиционни 

варианти са създадени от 

доставчиците на ОЕПЛПО въз основа 

на доказани техники за намаляване на 

риска, които гарантират 

достатъчна защита за вложителите 

в ОЕПЛПО. 

Or. en 

 

Изменение  126 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Всички инвестиционни 

варианти са създадени от 

доставчиците на ОЕПЛПО въз основа 

на доказани техники за намаляване на 

риска, които гарантират 

достатъчна защита за вложителите 

в ОЕПЛПО. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  127 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Вложителят в ОЕПЛПО има 

възможност да избере различен 

инвестиционен вариант на всеки пет 

1. Условията за изменението на 

инвестиционния вариант се 
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години от натрупването на средства 

в ОЕПЛПО. 

изброяват в договора за ОЕПЛПО. 

Or. en 

 

Изменение  128 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Изменението на 

инвестиционния вариант е безплатно 

за вложителя в ОЕПЛПО. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  129 

Предложение за регламент 

Член 37 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Основен инвестиционен вариант Основен ОЕПЛПО 

Or. en 

 

Изменение  130 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Основният инвестиционен 

вариант осигурява капиталова 

защита за вложителя в ОЕПЛПО въз 

основа на техника за намаляване на 

риска, която води до безопасна 

инвестиционна стратегия. 

1. Основният ОЕПЛПО е опростен 

и сигурен продукт, който лесно може 

да бъде закупен, включително чрез 

цифрови канали, във всяка държава 

членка. 
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Or. en 

 

Изменение  131 

Предложение за регламент 

Член 37 - параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Техниката за намаляване на 

риска, прилагана към основния 

ОЕПЛПО, съответства на целта за 

запазване на инвестирания капитал.  

Or. en 

 

Изменение  132 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Капиталовата защита 

позволява на вложителя в ОЕПЛПО 

да си възвърне инвестирания капитал, 

включително такси, разходи и 

инфлация. 

Or. en 

 

Изменение  133 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ако доставчиците на ОЕПЛПО 

предлагат алтернативни 

инвестиционни варианти, поне един 

от тях представлява 

разходоефективен инвестиционен 

заличава се 
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вариант за вложителите в ОЕПЛПО. 

Or. en 

 

Изменение  134 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приеме делегиран 

акт в съответствие с член 62 във 

връзка с определянето на: 

Използването на техники за 

намаляване на риска гарантира, че 

инвестиционната стратегия за 

ОЕПЛПО е разработена така, че да се 

изграждат стабилни и подходящи 

индивидуални бъдещи доходи след 

пенсиониране от ОЕПЛПО и да се 

гарантира справедливо третиране на 

всички поколения вложители в 

ОЕПЛПО. Приложимите техники за 

намаляване на риска включват 

разпоредбите на буква ба) или 

разпоредбите на буква бб), или 

комбинация от тях, и могат да бъдат 

допълнени с разпоредбите на буква 

бв): 

Or. en 

 

Изменение  135 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) техниката за намаляване на 

риска, с която се гарантира 

капиталова защита съгласно 

основния инвестиционен вариант; 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  136 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) техниките за намаляване на 

риска, които следва да се прилагат 

във връзка с алтернативните 

инвестиционни варианти. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  137 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 1 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бa) разпоредби за постепенно 

адаптиране на разпределянето на 

инвестициите с цел смекчаване на 

финансовите рискове при инвестиции 

за групите, съответстващи на 

оставащия срок; 

Or. en 

 

Изменение  138 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 1 – буква б б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) разпоредби за създаване на 

резерви от вноските или 

възвръщаемостта на инвестициите, 

които следва да се разпределят на 

вложителите в ОЕПЛПО при 

справедливи и прозрачни условия, за да 

се смекчат инвестиционните загуби; 
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Or. en 

 

Изменение  139 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 1 – буква б в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бв) разпоредби за използване на 

подходящи финансови гаранции за 

защита срещу загубите при 

инвестиции. 

Or. en 

 

Изменение  140 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 С цел установяване на критерии за 

ефективни техники за намаляване на 

риска, които могат да се прилагат по 

съгласуван начин, EIOPA разработва 

проекти на регулаторни технически 

стандарти за определяне на подробни 

разпоредби за техниките за 

намаляване на риска. ЕОЦКП 

представя тези проекти за 

регулаторни технически стандарти 

на Комисията в срок до ... [ххх от 

датата на влизане в сила на 

настоящия регламент]. На 

Комисията се предоставя 

правомощието да приеме посочените 

в първа алинея регулаторни 

технически стандарти в 

съответствие с членове 10 – 14 от 

Регламент (ЕС) № 1094/2010. 

Or. en 
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Изменение  141 

Предложение за регламент 

Член 40 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с член 3, буква 

б) условията за ОЕПЛПО във връзка с 

периода на натрупване се определят от 

държавите членки, освен ако не са 

посочени в настоящия регламент. 

1. Освен ако е указано в 

настоящия регламент, условията във 

връзка с периода на натрупване на 

ОЕПЛПО се определят от държавите 

членки и са не по-малко благоприятни 

от приложимите национални 

правила; 

Or. en 

 

Изменение  142 

Предложение за регламент 

Член 40 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Тези условия могат да 

включват по-специално възрастови 

граници за началото на периода на 

натрупване, минимална 

продължителност на периода на 

натрупване, максималния и 

минималния размер на входящите 

плащания и непрекъснатостта на 

вноските, както и условията за 

откупуване преди достигане на 

пенсионната възраст в случай на 

особени затруднения. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  143 

Предложение за регламент 

Глава VI – заглавие 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

ГЛАВА VI заличава се 

ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИТОРА  

 (Глава VI се заличава като 

подразделение и всички нейни 

разпоредби стават част от глава V 

„ПЕРИОД НА НАТРУПВАНЕ“) 

Or. en 

 

Изменение  144 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Доставчиците на ОЕПЛПО могат да 

предлагат ОЕПЛПО с вариант, с който 

се гарантира покритието на опасността 

от възникване на биометрични рискове. 

За целите на настоящия регламент 

„биометрични рискове“ означава 

рискове, свързани с дълголетие, 

увреждане и смърт. 

Без да се засяга член 5, доставчиците на 

ОЕПЛПО могат да предлагат ОЕПЛПО 

с допълнителен вариант, с който се 

гарантира покритието на опасността от 

възникване на биометрични рискове. 

Or. en 

 

Изменение  145 

Предложение за регламент 

Член 43 – параграф 6 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Компетентният орган на 

основното място на стопанска 

дейност или на единственото място 

на стопанска дейност на доставчика 

или разпространителя е 

компетентен да действа като водещ 

компетентен орган за 

трансграничното предоставяне на 
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ОЕПЛПО. 

Or. en 

 

Изменение  146 

Предложение за регламент 

Член 43 – параграф 6 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6б. В случаите, които се отнасят 

до повече от една държава членка, 

жалбоподателят може да избере да 

подаде жалбата си чрез 

компетентния орган на собствената 

си държава членка, независимо от 

мястото на извършване на 

нарушението. За тази цел независимо 

от параграф 6а всеки компетентен 

орган е компетентен да разглежда 

внесена при него жалба или възможно 

нарушение на настоящия регламент, 

ако случаят се отнася до място на 

стопанска дейност в държавата 

членка на този орган или засяга в 

значителна степен вложителите в 

ОЕПЛПО в тази държава. В такива 

случаи компетентният орган 

уведомява без забавяне за това 

водещия компетентен орган. 

Or. en 

 

Изменение  147 

Предложение за регламент 

Член 43 – параграф 6 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6в. В случай че не е налице съгласие 

между засегнатите компетентни 

органи, се прилага процедурата за 

разрешаване на спорове, предвидена в 
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член 56. 

Or. en 

 

Изменение  148 

Предложение за регламент 

Член 44 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 44 заличава се 

Извънсъдебно решаване на спорове  

1. В съответствие с Директива 

2013/11/ЕС на Европейския парламент 

и на Съвета се установяват 

подходящи, независими, 

безпристрастни, прозрачни и 

ефективни процедури за АРС, 

насочени към решаването на спорове 

между ползвателите на ОЕПЛПО и 

доставчиците или 

разпространителите на ОЕПЛПО 

относно правата и задълженията 

съгласно настоящия регламент49, 

като по целесъобразност се използват 

съществуващи компетентни органи. 

Тези процедури за АРС са приложими 

към доставчиците или 

разпространителите на ОЕПЛПО, 

срещу които се откриват 

процедурите, като 

компетентността на съответния 

орган за АРС реално се разширява, за 

да бъдат обхванати тези доставчици 

и разпространители. 

 

2. Посочените в параграф 1 

органи си сътрудничат ефективно за 

уреждането на трансгранични 

спорове във връзка с правата и 

задълженията, произтичащи от 

настоящия регламент. 

 

__________________  

49Директива 2013/11/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 
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от 21 май 2013 г. за алтернативно 

решаване на потребителски спорове и 

за изменение на Регламент (ЕО) 

№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО, 

ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63. 

Or. en 

 

Изменение  149 

Предложение за регламент 

Член 45 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Вложителят в ОЕПЛПО може да 

сменя доставчика на ОЕПЛПО не по-

често от веднъж на всеки пет години 

след сключването на договора за 

ОЕПЛПО. 

2. Вложителят в ОЕПЛПО има 

право да смени доставчика в момента 
на пенсиониране. 

Or. en 

 

Изменение  150 

Предложение за регламент 

Член 46 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Услугата по прехвърлянето се 

инициира от приемащия доставчик на 

ОЕПЛПО по искане на вложителя в 

ОЕПЛПО. Услугата по прехвърлянето 

е съобразена като минимум с 

параграфи 2—5. 

1. Услугата по прехвърлянето се 

инициира от приемащия доставчик на 

ОЕПЛПО по искане на вложителя в 

ОЕПЛПО. 

Or. en 

 

Изменение  151 

Предложение за регламент 

Член 46 – параграф 3 – уводна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В срок от два работни дни след 

получаването на разрешението, 

посочено в параграф 2, приемащият 

доставчик на ОЕПЛПО изисква от 

прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО 

изпълнението на следните задачи, ако са 

включени в разрешението от вложителя 

в ОЕПЛПО: 

3. В срок от пет работни дни след 

получаването на разрешението, 

посочено в параграф 2, приемащият 

доставчик на ОЕПЛПО изисква от 

прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО 

изпълнението на следните задачи, ако са 

включени в разрешението от вложителя 

в ОЕПЛПО: 

Or. en 

 

Изменение  152 

Предложение за регламент 

Член 48 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Общият размер на таксите и 

налозите, начислявани на вложителя в 

ОЕПЛПО от прехвърлящия доставчик 

на ОЕПЛПО за закриването на 

държаната при него сметка за ОЕПЛПО, 

са ограничени до не повече от 1,5 % от 

положителното салдо, което се 

прехвърля към приемащия доставчик на 

ОЕПЛПО. 

3. Общият размер на таксите и 

налозите, начислявани на вложителя в 

ОЕПЛПО от прехвърлящия доставчик 

на ОЕПЛПО за закриването на 

държаната при него сметка за ОЕПЛПО, 

са ограничени до не повече от 0,5% от 

положителното салдо, което се 

прехвърля към приемащия доставчик на 

ОЕПЛПО. 

Or. en 

 

Изменение  153 

Предложение за регламент 

Член 48 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Евентуалните такси и налози, 

начислявани на вложителя в 

ОЕПЛПО от прехвърлящия или 

приемащия доставчик на ОЕПЛПО за 

всяка от услугите, предвидени в член 

4. Приемащият доставчик може 

да таксува само действителните 

разходи за услугата по прехвърляне. 
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46, с изключение на посочените в 

параграфи 1, 2 и 3 от настоящия 

член, са приемливи и съответстват 

на действителните разходи на 

доставчика на ОЕПЛПО. 

Or. en 

 

Изменение  154 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Държавите членки 

гарантират, че се създават 

трансгранични механизми за жалби и 

решаване на спорове, които дават 

възможност както за индивидуално, 

така и за колективно обезщетяване 

на трансгранично равнище. 

Or. en 

 

Изменение  155 

Предложение за регламент 

Глава VII – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ГЛАВА VII ГЛАВА VIII Б 

СМЯНА НА ДОСТАВЧИКА НА 

ОЕПЛПО 

СМЯНА НА ДОСТАВЧИКА НА 

ОЕПЛПО 

 (Глава IV с всички нейни разпоредби се 

премества преди глава IX) 

Or. en 
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Изменение  156 

Предложение за регламент 

Глава VIII – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ГЛАВА VIII ГЛАВА VI А 

ПЕРИОД НА ИЗПЛАЩАНЕ ПЕРИОД НА ИЗПЛАЩАНЕ 

 (Глава VIII с всички нейни разпоредби се 

премества след слетите глави V и VI) 

Or. en 

 

Изменение  157 

Предложение за регламент 

Член 51 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с член 3 

условията за ОЕПЛПО във връзка с 

периода на изплащане се определят от 

държавите членки, освен ако не са 

посочени в настоящия регламент. 

1. Освен ако е указано в 

настоящия регламент, условията във 

връзка с периода на натрупване на 

ОЕПЛПО се определят от държавите 

членки и са не по-малко благоприятни 

от приложимите национални 

правила; 

Or. en 

 

Изменение  158 

Предложение за регламент 

Член 51 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Тези условия могат да 

включват по-специално определянето 

на пенсионната възраст, на 

задължителна връзка между 

достигането на пенсионната възраст 

и започването на периода на 

изплащане, на минимален период на 

заличава се 
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участие в схема за ОЕПЛПО, на 

максимален период за включване в 

схемата за ОЕПЛПО преди 

достигането на пенсионната 

възраст, както и условия за 

откупуване в случай на особени 

затруднения. 

Or. en 

 

Изменение  159 

Предложение за регламент 

Член 52 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Изборът на формата на 

изходящите плащания за периода на 

изплащане се прави от вложителите 

в ОЕПЛПО при сключването на 

договор за ОЕПЛПО и може да се 

променя веднъж на всеки пет години 

след това по време на периода на 

натрупване, ако е приложимо. 

2. За основния ОЕПЛПО е 

задължително най-малко 35% от 

изходящите изплащания да са под 

формата на анюитети, . 

Or. en 

 

Изменение  160 

Предложение за регламент 

Член 52 - параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Вложителите в ОЕПЛПО 

избират формата на изходящите 

плащания за периода на изплащане 

при сключването на договор за 

ОЕПЛПО. 

Or. en 
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Изменение  161 

Предложение за регламент 

Член 53 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. EIOPA осъществява 

мониторинг на пенсионните схеми, 

установени или разпространявани на 

територията на Съюза, за да се увери, 

че те не използват обозначението 

„ОЕПЛПО“ или внушават, че са 

„ОЕПЛПО“, освен ако не са 

лицензирани съгласно и спазват 

настоящия регламент. 

2. EIOPA се уверява, че 

обозначението „ОЕПЛПО“ не се 

използва, освен ако е получен лиценз за 

това съгласно и в съответствие с 

настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  162 

Предложение за регламент 

Член 55 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Сътрудничество между 

компетентните органи и с EIOPA 

Сътрудничество и съгласуваност 

Or. en 

 

Изменение  163 

Предложение за регламент 

Член 55 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. EIOPA и компетентният орган 

за доставчика на ОЕПЛПО си 

сътрудничат помежду си и обменят 

информация с цел изпълнение на 

своите задължения съгласно 

настоящия регламент. 

1. Всеки компетентен орган 

допринася за последователното 

прилагане на регламента в рамките на 

Съюза. За тази цел компетентните 

органи си сътрудничат помежду си и 

с Комисията. 
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Or. en 

 

Изменение  164 

Предложение за регламент 

Член 55 – параграф 5 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се осигури последователно 

прилагане на настоящия член, EIOPA 

разработва проекти за технически 

стандарти за изпълнение, с които се 

уточняват подробностите за механизма 

за сътрудничество и обмен на 

информация, заедно с изискванията, 

които са необходими с цел представяне 

на горепосочената информация в 

стандартизиран формат, позволяващ 

съпоставяне. 

За да се осигури последователно 

прилагане на настоящия член, EIOPA 

разработва проекти за технически 

стандарти за изпълнение, с които се 

уточняват подробностите за механизма 

за съгласуваност, сътрудничество и 

обмен на информация, заедно с 

изискванията, които са необходими с 

цел представяне на горепосочената 

информация в стандартизиран формат, 

позволяващ съпоставяне. 

Or. en 

 

Изменение  165 

Предложение за регламент 

Член 55 – параграф 5 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

EIOPA представя на Комисията тези 

проекти на технически стандарти за 

изпълнение до … [в рамките на 9 месеца 

от датата на влизане в сила на 

настоящия регламент]. 

EIOPA представя на Комисията тези 

проекти на технически стандарти за 

изпълнение до … [в рамките на шест 

месеца от датата на влизане в сила на 

настоящия регламент]. 

Or. en 

 

Изменение  166 

Предложение за регламент 

Член 57 – параграф 1 – буква в 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) доставчик на ОЕПЛПО е 

нарушил член 7, параграф 3, не е 

предоставил услугата за преносимост 

в нарушение на член 13 или 

информацията относно тази услуга, 

изисквана съгласно член 17, или не е 

изпълнил изискванията или 

задълженията, определени в глава IV, 

глава V, член 43 и глава VII; 

в) доставчик на ОЕПЛПО е 

нарушил член 7, параграф 3 или не е 

изпълнил изискванията или 

задълженията, определени в глава IV, 

глава V, член 43 и глава VII; 

Or. en 

 

Изменение  167 

Предложение за регламент 

Член 61 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По отношение на обработката на лични 

данни в рамките на настоящия 

регламент доставчиците на ОЕПЛПО и 

компетентните органи изпълняват 

своите задачи за целите на настоящия 

регламент в съответствие с Регламент 

(ЕС) 2016/679. По отношение на 

обработката на личните данни от EIOPA 

в рамките на настоящия регламент 

EIOPA спазва Регламент (ЕО) 

№ 45/2001. 

По отношение на обработката на лични 

данни в рамките на настоящия 

регламент доставчиците на ОЕПЛПО и 

компетентните органи изпълняват 

своите задачи за целите на настоящия 

регламент в съответствие с Регламент 

(ЕС) 2016/679 и Регламент относно 

зачитането на личния живот и 

защитата на личните данни в 

електронните съобщения и за отмяна 

на Директива 2002/58/ЕО (Регламент 

за неприкосновеността на личния 

живот и електронните съобщения). 

По отношение на обработката на 

личните данни от EIOPA в рамките на 

настоящия регламент EIOPA спазва 

Регламент (ЕО) № 45/2001. 

Or. en 
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Изменение  168 

Предложение за регламент 

Член 63 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Ако при оценката бъдат установени 

съществени проблеми във връзка с 
функционирането на регламента, в 

доклада следва да се посочи по какъв 

начин Комисията възнамерява да 

реши установените проблеми, 

включително стъпки и график за 

евентуално преразглеждане. 

Докладът обхваща всички въпроси, 

отнасящи се до функционирането на 

регламента, и по-специално следното: 

Or. en 

 

Изменение  169 

Предложение за регламент 

Член 63 – параграф 2 – буква а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 a) преносимост; 

Or. en 

 

Изменение  170 

Предложение за регламент 

Член 63 – параграф 2 – буква б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 б) развиване на подразделения и 

партньорства; 

Or. en 
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Изменение  171 

Предложение за регламент 

Член 63 – параграф 2 – буква в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 в) механизъм за прехвърляне; 

Or. en 

 

Изменение  172 

Предложение за регламент 

Член 63 – параграф 2 – буква г (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 г) навлизане на основния 

ОЕПЛПО; 

Or. en 

 

Изменение  173 

Предложение за регламент 

Член 63 – параграф 2 – буква д (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 д) процедура за подаване на 

жалби; 

Or. en 

 

Изменение  174 

Предложение за регламент 

Член 63 – параграф 2 – точка 1 e (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 е) прилагане в целия Съюз. 
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Or. en 

 

Изменение  175 

Предложение за регламент 

Член 63 - параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Комисията създава специализирана 

група със съответните 

заинтересовани страни с цел 

непрекъснат мониторинг на 

разработването и прилагането на 

ОЕПЛПО. Тази група включва най-

малко представители на EIOPA, на 

националните надзорни органи, на 

сектора и на потребителите, както и 

независими експерти. 

 Секретариатът на групата е EIOPA. 

Or. en 

 

 


