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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Докладчикът приветства инициативата на Комисията за създаване на общоевропейски 

продукт за лично пенсионно осигуряване и предложението европейските граждани да 

бъдат насърчени да предприемат мерки за частно пенсионно осигуряване. 

Предприемането на мерки за борба срещу въздействието на демографските промени 

върху политиките в областта на пенсиите на отделните държави членки и въвеждането 

на частни системи за спестяване на ранен етап е от всеобщ интерес. Това важи особено 

за младото поколение и хората с ниски доходи. 

Понастоящем не съществува единен пазар за частно пенсионно осигуряване. В някои 

държави членки понастоящем има силно ограничен избор на продукти за частно 

пенсионно осигуряване или изобщо не се предлагат такива продукти, а вече 

съществуващите национални пазари са изключително разпокъсани. Не е възможно 

даден продукт да се пренесе в друга държава членка или да се сключи договор за 

продукт за пенсионно осигуряване в друга държава членка, за да се получат данъчни 

облекчения. Това положение ще се подобри, ако се създаде стандартизиран 

общоевропейски продукт. Предложението представя подходящи и целесъобразни 

средства за премахване на съществуващите пречки пред трансграничното сключване на 

договори за пенсионно осигуряване и пред възможността за пренасяне на продуктите за 

пенсионно осигуряване в друга държава. Предложението е пропорционално, тъй като 

пречките пред възможностите за пренасяне на даден продукт в друга държава членка не 

могат да бъдат отстранени от отделна държава членка, макар пазарите за продукти за 

частно пенсионно осигуряване да се уреждат от националните разпореди. 

Целта е да се създаде доброволен, опростен, сигурен, прозрачен и лесен за ползване от 

потребителите продукт за пенсионно осигуряване на разумна цена. 

Само по този начин идеята за създаване на преносим общоевропейски продукт за 

пенсионно осигуряване ще се увенчае с успех. 

Хората купуват общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО), 

за да осигурят своите старини. Поради това по принцип това осигуряване трябва да 

бъде под формата на анюитет, платим до настъпването на смъртта на съответното лице. 

Необходима предпоставка за успеха на ОЕПЛПО ще бъде подкрепата от страна на 

държавите членки, тъй като само те могат да предвидят същите данъчни стимули и 

облекчения, които са налице за съпоставими национални продукти. 

Предлагат се редица изменения и пояснения, които да гарантират висока степен на 

защита на потребителите. 

Задължения за предоставяне на информация: Едно от предложенията се състои в това, 

разпоредбите относно рекламата и преддоговорната информация да бъдат предвидени в 

самия регламент и да се заличи позоваването на Регламент (ЕС) № 1286/2014 

(Регламента относно ПИПДОЗИП). По този начин ще се осигури по-голяма правна 

яснота и правна сигурност. 

Преносимост: Докладчикът приветства амбициозната цел ОЕПЛПО да бъде предлаган 

във всички държави членки. Срокът обаче изглежда прекалено кратък: срокът за 
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организиране на подразделенията следва да бъде удължен на 5 години. Също така се 

въвеждат партньорства на подразделенията, за да се помогне на доставчиците на 

ОЕПЛПО да предлагат своите продукти във всички държави членки.  

Инвестиционни варианти: Докладчикът подкрепя създаването на опростен, сигурен, 

прозрачен и лесен за ползване от потребителите продукт за пенсионно осигуряване на 

разумна цена. Основният вариант следва да предоставя възможност на хората да 

сключват договор, без да ползват консултации. Много потребители не разполагат с 

достатъчно знания, за да вземат подобни широкообхватни финансови решения. За да 

може решението на даден потребител да бъде винаги информирано в достатъчна 

степен, се предвижда дърво на решенията. То следва да бъде разработено от EIOPA и 

няма да съдържа препоръки; с негова помощ потребителите ще решават дали 

сключването на договор за ОЕПЛПО действително ще им осигури необходимата 

пенсия. Също така ще бъдат представени различните форми на основния вариант, за да 

може клиентът да види какви са разликите помежду им и да вземе информирано 

решение.  

Формата на инвестиционния вариант ще гарантира на спестителя, че капиталът, 

спестен към началото на фазата на изплащане, се равнява поне на размера на платените 

вноски, включително всички разходи и налози. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Пенсиите за старост 

представляват основна част от 

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 
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на възрастните хора да водят 

достоен и независим живот и да 

участват в социалния и културния 

живот“; както и правата, 

предвидени в Препоръката на 

Комитета на министрите на Съвета 

на Европа към държавите членки 

относно утвърждаването на 

човешките права на възрастните 

хора1а. 

 _________________ 

 1а Препоръка CM/Rec(2014)2 на 

Комитета на министрите към 

държавите членки относно 

утвърждаването на човешките права 

на възрастните хора. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 1 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1б) 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. Чрез насочване на по-

голяма част от спестяванията на 

европейските граждани от пари в 

брой и банкови депозити към 

дългосрочни инвестиционни 

продукти, като например схемите за 

доброволно пенсионно осигуряване, 
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резултатът би бил от полза както за 

отделните лица (които ще се 

възползват от по-висока 

възвръщаемост и по-голяма 

адекватност на пенсиите), така и за 

икономиката в по-широк смисъл. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 1 в (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1в) 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 

драстични 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 са обхванати 

в недостатъчна степен, 

включително, наред с другото, жени, 

младежи, мигранти, 

нискоквалифицирани работници, 

самостоятелно заети лица, 

работници с нетипични договори. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 1 г (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1г) Очаква се делът на 

държавните пенсии на 

разходопокривен принцип от първия 

стълб като част да намалее. Това 

може отчасти да се компенсира с 

натрупаните пенсионни права от 

схемите, финансирани по втория 

стълб. Наличието на добре развит 

трети стълб обаче следва да 

допринесе значително за подобряване 

на адекватността и устойчивостта 

на съществуващите национални 

пенсионни системи. Следователно 

общоевропейският продукт за лично 

пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) 

следва да допълни и укрепи пазара на 

индивидуалните пенсионни продукти 

в целия Съюз. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 2 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Задълбочаването на 

вътрешния пазар за пенсионни 

продукти чрез предприемането на 

мерки за премахване на 

трансграничните пречки ще повиши 

конкуренцията, като ще предостави 

възможност на потребителите да се 

възползват от по-добро качество на 

продуктите и по-ниски цени, докато 

създателите на продуктите биха 

могли да се възползват от икономии 

от мащаба. По този начин дори 

държавите членки, в които има 

благоприятни демографски 

тенденции и чиито пенсионни 

системи са добре финансирани, биха 

се възползвали от един по-ефективен 

вътрешен пазар за продукти за лично 

пенсионно осигуряване. 
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Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 2 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2б) Предложението за регламент 

има за цел създаването на продукт за 

пенсионно осигуряване, който е във 

възможно най-голяма степен 

опростен, сигурен, предлага се на 

разумна цена, прозрачен, лесен за 

ползване от потребителите и 

преносим в рамките на целия 

Европейски съюз и ще допълва 

съществуващите системи в 

държавите членки. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Понастоящем функционирането 

на вътрешния пазар за лично 

пенсионно осигуряване е 

възпрепятствано от високата степен 

на фрагментиране между националните 

пазари и ограничената степен на 

преносимост на продуктите за лично 

пенсионно осигуряване. Това може да 

затрудни хората да се възползват от 

своите основни свободи. Например това 

може да им попречи да започнат работа 

или да се пенсионират в друга държава 

членка. В допълнение към това 

възможността доставчиците да се 

възползват от правото на установяване и 

свободно предоставяне на услуги се 

възпрепятства от липсата на 

стандартизация на съществуващите 

продукти за лично пенсионно 

осигуряване. 

(3) Понастоящем вътрешният 

пазар за лично пенсионно осигуряване 

не функционира гладко. В някои 

държави членки все още изобщо не 

съществува пазар на продукти за 

пенсионно осигуряване. В други 

държави членки вече се предлагат 

продукти за частно пенсионно 

осигуряване, но е налице висока степен 

на фрагментиране на националните 

пазари. Вследствие на това е налице 

ограничена степен на преносимост на 

продуктите за лично пенсионно 

осигуряване. Това може да затрудни 

хората да се възползват от своите 

основни свободи. Например това може 

да им попречи да започнат работа или 

да се пенсионират в друга държава 

членка. В допълнение към това 

възможността доставчиците да се 

възползват от правото на установяване и 

свободно предоставяне на услуги се 
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възпрепятства от липсата на 

стандартизация на съществуващите 

продукти за лично пенсионно 

осигуряване. 

 

Изменение  8 

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 

__________________  

28 План за действие за изграждане на 

съюз на капиталовите пазари, 

Европейска комисия, 30 септември 

2015 г. (COM(2015) 468 final). 

 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) В своите заключения от 28 юни 

2016 г.30 Европейският съвет отправи 

призив за „бърз и решителен напредък 

с цел да се осигури по-лесен достъп до 

финансиране за предприятията и да 

се подпомогнат инвестициите в 

реалната икономика, като се 

постигне напредък по програмата за 

изграждане на съюз на капиталовите 

заличава се 
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пазари“. 

__________________  

30 Заключения на Европейския съвет 

от 28 юни 2016 г., EUCO 26/16, точка 

11. 

 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) В своето Съобщение от 14 

септември 2016 г., озаглавено „Съюз 

на капиталовите пазари — 

ускоряване на реформата“31, 

Комисията обяви, че „ще обмисли 

предложенията за опростен, 

ефикасен и конкурентен личен 

пенсионен продукт в ЕС [...]. 

Разглежданите варианти включват 

евентуално законодателно 

предложение, което би могло да бъде 

внесено през 2017 г.“ 

заличава се 

__________________  

31 COM(2016) 601 final, стр. 19.  

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) В своето Съобщение 

„Междинен преглед на Плана за 

действие за изграждане на съюз на 

капиталовите пазари“32 Комисията 

обяви, че ще представи 

„законодателно предложение за 

общоевропейски личен пенсионен 

продукт (ОЕПЛПО) до края на юни 

2017 г. С него ще се поставят 

основите на един по-сигурен, 

заличава се 
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прозрачен и ефикасен по отношение 

на разходите пазар за доброволни 

лични пенсионни спестявания на 

достъпни цени, които могат да 

бъдат управлявани в общоевропейски 

мащаб. Това ще помогне за посрещане 

на нуждите на хората, желаещи да 

получат по-адекватни пенсионни 

спестявания, за търсене на решения 

за предизвикателствата в 

демографската област, допълване на 

съществуващите пенсионни продукти 

и схеми, както и за засилване на 

разходната ефективност на 

индивидуалните пенсии чрез 

предлагане на по-добри възможности 

за дългосрочно инвестиране на 

личните пенсии“. 

__________________  

32 COM(2017) 292 final, стр. 19.  

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Развитието на ОЕПЛПО измежду 

продуктите за лично пенсионно 

осигуряване ще допринесе за 

увеличаване на избора за пенсионни 

спестявания и ще създаде пазар на ЕС за 

доставчиците на ОЕПЛПО. Той ще 

предостави на домакинствата по-добри 

възможности за постигане на 

финансовите им цели във връзка с 

пенсионирането. 

(10) Развитието на ОЕПЛПО измежду 

продуктите за лично пенсионно 

осигуряване ще допринесе за 

увеличаване на избора за пенсионни 

спестявания и ще създаде пазар на ЕС за 

доставчиците на ОЕПЛПО. Той ще 

предостави на домакинствата 

допълнителни възможности за 

постигане на финансовите им цели във 

връзка с пенсионирането. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 10 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) Несигурните условия на 

заетост и правните промени водят 

до постоянно понижаване на 

равнището на пенсиите. Затова е 

особено важно преди всичко младото 

поколение и хората с ниски доходи да 

разполагат с възможност да осигурят 

стандарта си на живот в напреднала 

възраст. Поради това ОЕПЛПО 

трябва да бъде привлекателен и 

достъпен по-специално за тези групи. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 10 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10б) Придобиването на знания в 

областта на финансите може да 

подпомогне разбирането и 

осведомеността на домакинствата 

при избора им на спестявания в 

областта на доброволните схеми за 

лично пенсионно осигуряване. 

Вложителите също така следва да 

имат реална възможност да 

осъзнаят напълно рисковете и 

особеностите, свързани с един 

общоевропейски продукт. 

 

Изменение  15 

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 

пенсионирането, които ще могат да се 

(11) Законодателната рамка за 

ОЕПЛПО ще положи основите за един 

успешен пазар за достъпни и 

доброволни инвестиции, свързани с 

пенсионирането, които ще могат да се 
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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. 

управляват в общоевропейски мащаб. 

Чрез допълване на съществуващите 

задължителни и професионални 
пенсионни схеми и продукти 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, нито ще 

засегне съществуващите национални 

задължителни и професионални 

пенсионни схеми и продукти. 

ОЕПЛПО няма да свързан нито пряко, 

нито косвено с професията или 

трудовоправното положение на 

вложителя в ОЕПЛПО. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 11 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) Тази нормативна уредба не 

трябва да ограничава отговорността 

на държавите членки да изпълняват 

своите задължения по отношение на 

осигуряването на достатъчна 

държавна пенсия. 

 

Изменение  17 

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 

(12) С регламента се хармонизира 

набор от основни характеристики на 

ОЕПЛПО, свързани с ключови елементи 
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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 

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. 

като разпространение, договори, 

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 

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. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 13 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13a) EIOPA следва да предоставя 

лиценз за ОЕПЛПО в съответствие с 

настоящия регламент. Лиценз никога 

не се предоставя с обратно действие. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 
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Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Доставчиците на ОЕПЛПО 

следва да имат достъп до целия пазар на 

Съюза само с един лиценз за продукта, 

издаден от Европейския орган за 

застраховане и професионално 

пенсионно осигуряване (EIOPA), въз 

основа на единен набор от правила. 

(14) Доставчиците на ОЕПЛПО 

следва да имат достъп до целия пазар на 

Съюза само с един лиценз за продукта, 

издаден от Европейския орган за 

застраховане и професионално 

пенсионно осигуряване (EIOPA), въз 

основа на единен набор от правила и в 

сътрудничество с националните 

компетентни органи. С лиценза се 

гарантира, че под наименованието 

„ОЕПЛПО“ на пазара се предлагат 

само сигурни и проверени 

инвестиционни продукти. EIOPA 

проучва договорните условия на 

ОЕПЛПО с цел да установи дали са 

изпълнени изискванията на 

настоящия регламент. 

 

Изменение  20 

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 гарантира 

справедливо поделяне на 

(16) За да се осигури високо качество 

на услугите и ефективна защита на 

потребителите, държавата членка по 

произход и приемащата държава членка 

на доставчика и разпространителите 

на ОЕПЛПО 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 гарантира 
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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. 

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. 

 

Изменение  21 

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 

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 

(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 приемащата 

държава членка следва да поеме 

отговорност за прилагането на 

правилата относно изискванията за 

предоставянето на информация, 

рекламните материали и 

извършването на дейността по 
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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. 

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. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Съображение 18 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18a) Вложителите в ОЕПЛПО 

следва да имат право да закупят 

ОЕПЛПО в държава членка, различна 

от държавата членка, в която 

пребивават, и следва да имат право да 

спестяват едновременно в повече от 

едно подразделение, а приложимите 

към ОЕПЛПО данъчни стимули 

следва да са действащите в 

държавата членка, в която пребивава 

вложителят в ОЕПЛПО, с цел 

предотвратяване на всякакви данъчни 

злоупотреби вследствие на 

различните национални данъчни 

системи. 
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Изменение  23 

Предложение за регламент 

Съображение 19 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19a) Отнемането на лиценз за 

ОЕПЛПО от EIOPA следва да не 

засяга нито едно от задълженията на 

доставчика на ОЕПЛПО към 

вложителя в ОЕПЛПО или към 

бенефициера на ОЕПЛПО. 

 

Изменение  24 

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 подразделения са вече 

достъпни, за да се избегне евентуално 

подвеждане на потребителите. 

(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 пет години 

след влизането в сила на настоящия 

регламент. За да може да изпълни 

посоченото условие, доставчикът на 

ОЕПЛПО следва да може да участва в 

партньорства на подразделенията. 
При разкриването на ОЕПЛПО обаче 

доставчикът следва да предостави 

информация в договора за това какви 

национални подразделения са вече 

достъпни, за да се избегне евентуално 

подвеждане на потребителите. В 

случаите, когато преносимост все 

още не е налична, вложителят в 

ОЕПЛПО следва да може да смени 

доставчика безплатно с цел да се 

гарантира преносимостта. 
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Изменение  25 

Предложение за регламент 

Съображение 21 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21a) Когато даден вложител в 

ОЕПЛПО се премести в друга 

държава членка и използва услугата 

за преносимост, за да отвори ново 

подразделение, той следва да се ползва 

от данъчни облекчения, които са 

равностойни на облекченията, 

ползвани от местните вложители в 

ОЕПЛПО. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Съображение 21 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21б) През преходния период от пет 

години след влизането в сила на 

настоящия регламент, ако 

вложителят в ОЕПЛПО промени 

местожителството си, като се 

премести в държава членка, за която 

доставчикът на ОЕПЛПО не може да 

предложи подразделение, 

вложителят в ОЕПЛПО може да 

смени доставчика на ОЕПЛПО 

безплатно. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Като отчитат естеството на 

създадената пенсионна схема и 

съответната административна тежест, 

доставчиците и разпространителите на 

(22) Като отчитат естеството на 

създадения пенсионен продукт и 

съответната административна тежест, 

доставчиците и разпространителите на 
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ОЕПЛПО следва да предоставят ясна и 

адекватна информация на 

потенциалните вложители в ОЕПЛПО и 

бенефициери на ОЕПЛПО, която да ги 

подпомогне при вземането на решение 

за тяхното пенсиониране. Поради 

същата причина доставчиците и 

разпространителите на ОЕПЛПО следва 

да осигурят висока степен на 

прозрачност при различните етапи на 

схемата, а именно преди включването в 

схемата, по време на членството 

(включително преди пенсиониране) и 

след пенсиониране. По-конкретно 

следва да бъде давана информация за 

размера на натрупаните пенсионни 

права, предвижданите равнища на 

пенсионни обезщетения, рисковете и 

гаранциите и информация за разходите. 

Когато предвижданите равнища на 

пенсионни обезщетения се основават на 

икономически сценарии, тази 

информация следва да включва също 

така неблагоприятен сценарий, който 

следва да бъде краен, но реалистичен. 

ОЕПЛПО следва да предоставят ясна, 

лесна за разбиране и адекватна 

информация на потенциалните 

вложители в ОЕПЛПО и бенефициери 

на ОЕПЛПО, която да ги подпомогне 

при вземането на решение за тяхното 

пенсиониране. Поради същата причина 

доставчиците и разпространителите на 

ОЕПЛПО следва да осигурят висока 

степен на прозрачност при различните 

етапи на схемата, а именно преди 

включването в схемата, по време на 

членството (включително преди 

пенсиониране) и след пенсиониране. 

По-конкретно следва да бъде давана 

информация за размера на натрупаните 

пенсионни права, предвижданите 

равнища на пенсионни обезщетения, 

рисковете и гаранциите, включително 

рисковете, свързани с екологичните, 

социалните и управленските 

фактори, и информация за разходите. 

Когато предвижданите равнища на 

пенсионни обезщетения се основават на 

икономически сценарии, тази 

информация следва да включва също 

така неблагоприятен сценарий, който 

следва да бъде краен, но реалистичен. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Преди да се включат в схема за 

ОЕПЛПО, потенциалните вложители в 

ОЕПЛПО следва да получат цялата 

необходима информация, за да направят 

информиран избор. 

(23) Преди да се включат в схема за 

ОЕПЛПО, потенциалните вложители в 

ОЕПЛПО следва да получат цялата 

необходима информация, за да направят 

информиран избор. При основния 

вариант вложителите в ОЕПЛПО 

следва да преминат през дърво на 

решенията, което да им помогне да 

направят този избор. 
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Изменение  29 

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, 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. 

__________________ __________________ 

33 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), ОВ L 352, 9.12.2014 г., 

стр. 1. 

33 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), ОВ L 352, 9.12.2014 г., 

стр. 1. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Съображение 27 



 

PE618.145v03-00 22/108 AD\1158463BG.docx 

BG 

 

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 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. 

(27) Подробностите относно данните, 

които трябва да се включат в основния 

информационен документ за ОЕПЛПО, 

както и представянето на тези данни, 

следва да се хармонизират 

допълнително чрез регулаторни 

технически стандарти, 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. 

__________________  

34 Делегиран 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. 
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Изменение  31 

Предложение за регламент 

Съображение 27 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (27a) Основният информационен 

документ следва да се състои от две 

части. Първата, обща част следва да 

съдържа обща информация за 

ОЕПЛПО. Втората, подробна част 

следва да съдържа информацията, 

която е различна за отделните 

държави членки, като например 

пенсионната възраст. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Съображение 29 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) Доставчиците на ОЕПЛПО 

следва да изготвят извлечение от 

индивидуалната пенсионна партида, 

насочено към вложителите в ОЕПЛПО, 

за да им представят основни лични и 

общи данни относно схемата за 

ОЕПЛПО и за да осигурят непрекъснато 

предоставяне на информация за нея. 

Извлечението от индивидуалната 

пенсионна партида следва да бъде ясно 

и разбираемо и да съдържа релевантна и 

целесъобразна информация, за да 

улесни проследяването на пенсионните 

права във времето и в различните схеми 

и да благоприятства мобилността на 

работната сила. 

(29) Доставчиците на ОЕПЛПО 

следва да изготвят извлечение от 

индивидуалната пенсионна партида, 

насочено към вложителите в ОЕПЛПО, 

за да им представят основни лични и 

общи данни относно схемата за 

ОЕПЛПО и за да осигурят непрекъснато 

предоставяне на информация за нея. 

Извлечението от индивидуалната 

пенсионна партида следва да бъде ясно 

и разбираемо и да съдържа релевантна и 

целесъобразна информация, за да 

улесни проследяването на пенсионните 

права във времето и в различните схеми 

и да благоприятства мобилността на 

работната сила. Извлечението от 

индивидуалната пенсионна партида 

се предоставя ежегодно на 

вложителя в ОЕПЛПО. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 
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Съображение 29 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (29a) Доставчиците на ОЕПЛПО 

следва да изготвят планове и прогнози 

за вноските с акцент върху 

стойността на фондовете, 

възвръщаемостта на инвестициите, 

прогнозите за инфлацията и 

икономическия растеж, 

предназначени за вложителите в 

ОЕПЛПО. 

 

Изменение  34 

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, 

следва да получат информация за 

наличните продукти за изплащане на 

натрупаните средства с цел да се 

улеснят финансовите им планове за 

пенсиониране. 

(30) Доставчиците на ОЕПЛПО 

следва да информират вложителите в 

ОЕПЛПО в достатъчно дълъг срок 

преди пенсионирането относно 

вариантите за изплащането на техните 

средства. При това те следва също 

така да припомнят на вложителите 

в ОЕПЛПО за възможността за 

преминаване от един вариант на 

изплащане към друг. Основният 

вариант следва да дава възможност 

за изплащане на еднократна сума до 

30%, а остатъкът да се изплаща като 

пожизнен анюитет. Последното 

напомняне следва да бъде изпратено 

една година преди 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. 

 

Изменение  35 
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Предложение за регламент 

Съображение 31 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) По време на периода на 

изплащане на пенсионните обезщетения 

бенефициерите на ОЕПЛПО следва да 

продължат да получават информация за 

притежаваните от тях средства и за 

съответните варианти за тяхното 

изплащане. Това е от особено значение, 

когато в периода на изплащането 

значителна част от инвестиционния 

риск се носи от бенефициерите на 

ОЕПЛПО. Бенефициерите на ОЕПЛПО 

следва също да бъдат уведомявани за 

всяко намаляване на размера на 

дължимите обезщетения преди 

прилагането на подобно намаление, 

след като бъде взето решение, което 

води до намаление. Като най-добра 

практика на доставчиците на ОЕПЛПО 

се препоръчва да се консултират с 

бенефициерите на ОЕПЛПО 

предварително за всяко такова решение. 

(31) По време на периода на 

изплащане на пенсионните обезщетения 

бенефициерите на ОЕПЛПО следва да 

продължат да получават информация за 

притежаваните от тях средства и за 

съответните варианти за тяхното 

изплащане. Това е от особено значение, 

когато в периода на изплащането 

значителна част от инвестиционния 

риск се носи от бенефициерите на 

ОЕПЛПО. Бенефициерите на ОЕПЛПО 

следва също да бъдат уведомявани за 

всяко намаляване на размера на 

дължимите обезщетения преди 

прилагането на подобно намаление, 

след като бъде взето решение, което 

води до намаление. На доставчиците на 

ОЕПЛПО се препоръчва да се 

консултират с бенефициерите на 

ОЕПЛПО предварително за всяко 

такова решение. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Съображение 32 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) Освен това, за да предоставят 

надлежна защита на правата на 

вложителите в ОЕПЛПО и на 

бенефициерите на ОЕПЛПО, 

доставчиците на ОЕПЛПО следва да 

могат да изберат разпределение на 

активите си, което да отговаря на 

точното естество и продължителност на 

техните пасиви. Това поражда 

необходимостта от ефикасен надзор и от 

подход спрямо правилата за 

инвестиране, който предоставя на 

доставчиците на ОЕПЛПО достатъчна 

гъвкавост при вземане на решения 

(32) Освен това, за да предоставят 

надлежна защита на правата на 

вложителите в ОЕПЛПО и на 

бенефициерите на ОЕПЛПО, 

доставчиците на ОЕПЛПО следва да 

могат да изберат разпределение на 

активите си, което да отговаря на 

точното естество и продължителност на 

техните пасиви, включително 

дългосрочните пасиви. Това поражда 

необходимостта от ефикасен надзор и от 

подход спрямо правилата за 

инвестиране, който предоставя на 

доставчиците на ОЕПЛПО достатъчна 
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относно най-сигурната и най-

ефикасната инвестиционна политика, 

като същевременно ги задължава да 

действат предпазливо. Поради това 

спазването на принципа на 

консервативния инвеститор предполага 

инвестиционна политика, която да бъде 

приспособена към клиентската 

структура на индивидуалния доставчик 

на ОЕПЛПО. 

гъвкавост при вземане на решения 

относно най-сигурната и най-

ефикасната инвестиционна политика, 

като същевременно ги задължава да 

действат предпазливо, като се 

предоставя възможност за 

съгласуване с дългосрочните пасиви на 

вложителя в ОЕПЛПО. Поради това 

спазването на принципа на 

консервативния инвеститор предполага 

инвестиционна политика, която да бъде 

приспособена към клиентската 

структура на индивидуалния доставчик 

на ОЕПЛПО. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Съображение 33 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) С установяването на принципа на 

консервативния инвеститор като 

основен принцип в областта на 

инвестирането на капитали и като се 

дава възможност на доставчиците на 

ОЕПЛПО да действат трансгранично, се 

стимулира пренасочването на 

спестяванията към сектора на личното 

пенсионно осигуряване, като по този 

начин се допринася за икономическия и 

социален напредък. 

(33) С установяването на принципа на 

консервативния инвеститор като 

основен принцип в областта на 

инвестирането на капитали и като се 

дава възможност на доставчиците на 

ОЕПЛПО да действат трансгранично, се 

стимулира пренасочването на 

спестяванията към сектора на личното 

пенсионно осигуряване, като по този 

начин се допринася за икономическия и 

социален напредък. Принципът на 

консервативния инвеститор също 

така взема под внимание ролята, 

която имат екологичните, 

социалните и управленските фактори 

в инвестиционния процес. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Съображение 36 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(36) Екологичните, социални и (36) Екологичните, социални и 
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управленски фактори, посочени в 

Принципите на ООН за отговорно 

инвестиране, са важни за 

инвестиционната политика и системите 

за управление на риска на доставчиците 

на ОЕПЛПО. Доставчиците на 

ОЕПЛПО следва да се насърчат да 

отчитат тези фактори при вземането на 

инвестиционните решения и да вземат 

под внимание начина, по който те 

представляват част от тяхната система 

за управление на риска. 

управленски фактори, посочени в 

Принципите на ООН за отговорно 

инвестиране, са важни за 

инвестиционната политика и системите 

за управление на риска на доставчиците 

на ОЕПЛПО. Доставчиците на 

ОЕПЛПО следва да се насърчат да 

отчитат тези фактори при вземането на 

инвестиционните решения и да вземат 

под внимание начина, по който те 

представляват част от тяхната система 

за управление на риска. Тази оценка на 

риска следва също така да се 

предостави на разположение на 

EIOPA и на компетентните органи, 

както и на вложителите в ОЕПЛПО. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Съображение 38 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (38a) Ако даден доставчик не може 

да предлага сам определен 

инвестиционен вариант, тъй като 

той не може да осигури съответния 

вариант или не може да го предлага 

само в определена държава членка, 

следва да бъде възможно той да 

предлага съответния вариант в 

рамките на продуктово 

партньорство. 

 

Изменение  40 

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 

(39) Основният инвестиционен 

вариант следва да позволи на вложителя 

в ОЕПЛПО да си възвърне реално 

инвестирания капитал преди 

приспадането на натрупаните такси 
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биха могли да включат механизъм за 

индексация, свързана с инфлацията, 

който да покрие поне отчасти 
инфлацията. 

и разходи и след отчитане на 

инфлацията. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Съображение 39 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (39a) В случаи на доказано основание, 

например в случай на доказана 

небрежност, нарушения на 

законодателството или избягване на 

данъци, или когато лицензът за 

ОЕПЛПО е оттеглен, вложителите в 

ОЕПЛПО следва да могат да сменят 

доставчиците, без да им се 

начисляват такси или да бъдат 

ограничени с договор. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Съображение 42 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(42) Прозрачността на разходите и 

таксите е от съществено значение за 

изграждането на доверие у вложителите 

в ОЕПЛПО и също така им позволява да 

направят информиран избор. В 

съответствие с това следва да бъде 

забранено използването на непрозрачни 

методи за ценообразуване. 

(42) Прозрачността и справедливото 

начисляване на разходите и таксите са 

от съществено значение за изграждането 

на доверие у вложителите в ОЕПЛПО и 

също така им позволява да направят 

информиран избор. В съответствие с 

това следва да бъде забранено 

използването на непрозрачни методи за 

ценообразуване. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Съображение 44 
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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 

ЕНО като провежда проучвания сред 

потребителите относно 

представянето на основния 

информационен документ по 

предложение на ЕНО. 

заличава се 

__________________  

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 
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(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). 

 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Съображение 46 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (46a) Квалифицираните органи 

следва да имат право да подадат 

представителни искове, целящи 

защитата на колективните 

интереси на вложителите в 

ОЕПЛПО и на бенефициерите на 

ОЕПЛПО в съответствие с правото 

на ЕС. 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Съображение 47 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(47) С цел да намерят по-добри 

условия за своите инвестиции, като така 

се стимулира и конкуренцията сред 

доставчиците на ОЕПЛПО, вложителите 

в ОЕПЛПО следва да имат право да 

сменят своя доставчик в периода на 

натрупване и изплащане чрез ясна, 

бърза и безопасна процедура. 

(47) С цел да намерят по-добри 

условия за своите инвестиции, като така 

се стимулира и конкуренцията сред 

доставчиците на ОЕПЛПО, вложителите 

в ОЕПЛПО следва да имат право да 

сменят своя доставчик в периода на 

натрупване и изплащане чрез ясна, 

бърза и безопасна процедура. Във 

връзка с основния вариант това 

следва да бъде възможно единствено в 

периода на натрупване, тъй като от 

съображения за защита на 
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потребителите целта е да се 

гарантират надеждни анюитети, а 

смяната може да доведе до 

отрицателни финансови последици. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Съображение 48 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(48) Процесът по прехвърлянето 

следва да бъде праволинеен за 

вложителя в ОЕПЛПО. В съответствие с 

това приемащият доставчик на 

ОЕПЛПО следва да бъде отговорен за 

започването и управлението на процеса 

от името на вложителя в ОЕПЛПО. 

Доставчиците на ОЕПЛПО следва също 

така да бъдат в състояние да използват 

доброволно допълнителни средства, 

като например технически решения, при 

установяването на услугата по 

прехвърлянето. 

(48) Процесът по прехвърлянето 

следва да бъде праволинеен за 

вложителя в ОЕПЛПО. В съответствие с 

това приемащият доставчик на 

ОЕПЛПО следва да бъде отговорен за 

започването и управлението на процеса 

от името на вложителя в ОЕПЛПО по 

негово искане. Доставчиците на 

ОЕПЛПО следва също така да бъдат в 

състояние да използват доброволно 

допълнителни средства, като например 

технически решения, при 

установяването на услугата по 

прехвърлянето. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Съображение 49 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(49) Преди да даде своето разрешение 

за прехвърлянето, вложителят в 

ОЕПЛПО следва да бъде уведомен за 

всички стъпки на процедурата, 

необходими за извършване на 

прехвърлянето. 

(49) Преди да даде своето разрешение 

за прехвърлянето, вложителят в 

ОЕПЛПО следва да бъде уведомен за 

всички стъпки на процедурата и за 

разходите, необходими за извършване 

на прехвърлянето, за да се предостави 

възможност на вложителя в 

ОЕПЛПО да вземе информирано 

решение за услугата по 

прехвърлянето. 
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Изменение  48 

Предложение за регламент 

Съображение 51 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (51a) В случай на прехвърляне 

вложителите в ОЕПЛПО следва да 

бъдат информирани за 

потенциалната загуба на данъчни 

стимули и други финансови последици 

при прехвърляне към друг доставчик и 

прехвърляне на активи към доставчик 

на ОЕПЛПО, който е обект на 

различни режими за данъчни 

стимули; компетентните органи, 

като част от процеса на улесняване 

на прехвърлянето към друг доставчик 

и прехвърлянето на активи в случай 

на оттегляне на ОЕПЛПО, следва в 

такъв случай да информират 

вложителите в ОЕПЛПО относно 

наличието на алтернативни 

доставчици на ОЕПЛПО и 

алтернативни продукти за ОЕПЛПО, 

които ще се ползват от сходни или 

съпоставими данъчни стимули, за да 

сведат до минимум финансовите 

загуби. 

 

Изменение  49 

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 

(53) При сключване на договор за 

ОЕПЛПО вложителите в ОЕПЛПО 

следва да разполагат със свободата да 

решат как ще се изплащат средствата 

(като периодични пенсионни 

плащания, 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 
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решението за изплащането на 

средствата към своите нужди, когато са 

близо до пенсионна възраст. 

най-добрия начин решението за 

изплащането на средствата към своите 

нужди, когато са близо до пенсионна 

възраст. 

 

Изменение  50 

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 достатъчно 

голям набор от варианти за изплащане 

на средствата през периода на 

изплащане. 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. 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Съображение 54 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (54a) При основния вариант следва 

да е задължително фиксирана сума 

от 70% от изходящите изплащания 

да е под формата на анюитети. 

 

Изменение  52 
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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 

(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. 

(66) Всяка обработка на лични данни, 

извършвана в рамките на настоящия 

регламент, като например обмен или 

прехвърляне на лични данни от 

компетентните органи, съхраняване на 

лични данни в централния регистър, 

поддържан от EIOPA, обработка 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 

Съвета39а 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). 
Всеки обмен или прехвърляне на 

информация от страна на ЕНО следва 

да се предприема в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 45/2001 на 

Европейския парламент и на Съвета40. 

_________________ _________________ 

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). 

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 
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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). 

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 (OВ L 8, 12.1.2001 г., 

стр. 1). 

 

Изменение  53 

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 данните е от 

първостепенно значение. Поради това 

се препоръчва органите за защита на 

данните да участват непосредствено 

в прилагането и наблюдението на 

настоящия регламент. 

 

Изменение  54 

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 следи 
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отблизо развитието на положението 

през първоначалната фаза на 

прилагане. Когато извършва 

оценката, Комисията следва също 

така да отрази опита на EIOPA, 

заинтересованите страни и 

експертите и да докладва на 

Европейския парламент и на Съвета 

евентуалните си забележки. 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В настоящия регламент се определят 

единни правила относно лицензирането, 

създаването, разпространението и 

надзора на продукти за лично 

пенсионно осигуряване, 

разпространявани в Съюза с 

обозначението „общоевропейски 

продукт за лично пенсионно 

осигуряване“ или „ОЕПЛПО“. 

В настоящия регламент се определят 

единни правила относно лицензирането, 

отнемането на лиценз, създаването, 

разпространението и надзора на 

продукти за лично пенсионно 

осигуряване, разпространявани в Съюза 

с обозначението „общоевропейски 

продукт за лично пенсионно 

осигуряване“ или „ОЕПЛПО“. 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) предвижда натрупване на 

капитал до пенсионирането с 

ограничени възможности за 

предсрочно изтегляне преди 

пенсионирането; 

в) предвижда натрупване на 

капитал до пенсионирането; 

Обосновка 

ОЕПЛПО е продукт за пенсионно осигуряване, следователно спестяването до 

пенсиониране следва да е задължително независимо от инвестиционния вариант. 
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Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) осигурява доход след 

пенсионирането; 

г) осигурява пенсионно 

обезщетение след пенсионирането; 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с точка 9. 

 

Изменение  58 

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 

изключително ограничена възможност 

за възстановяване; 

(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 

възстановяване или с изключително 

ограничена възможност за 

възстановяване; 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – уводна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. „вложител в ОЕПЛПО“ означава: 3. „вложител в ОЕПЛПО“ означава 

физическо лице, което сключва 

договор за ОЕПЛПО с доставчик или 

разпространител на ОЕПЛПО; 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) непрофесионален клиент 

съгласно определението в член 4, 

параграф 1, точка 11 от 

Директива 2014/65/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета41; 

заличава се 

__________________  

41 Директива 2014/65/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 15 май 2014 г. относно пазарите 

на финансови инструменти и за 

изменение на Директива 2002/92/ЕО и 

на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 

12.6.2014 г., стр. 349). 

 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) клиент по смисъла на 

Директива 2002/92/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета42 в случаите, 

в които клиентът не е професионален 

клиент съгласно определението в член 

4, параграф 1, точка 10 от Директива 

2014/65/ЕС; 

заличава се 

__________________  

42 Директива 2002/92/ЕО на  
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Европейския парламент и на Съвета 

от 9 декември 2002 г. относно 

застрахователното посредничество 

(ОВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 3). 

 

Изменение  62 

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 (входящите 

плащания) се натрупват в сметка за 

ОЕПЛПО и който обичайно продължава 

до началото на периода на изплащане 

на ОЕПЛПО; 

Обосновка 

Вж. обосновката към член 2, параграф 1, буква в). 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) „анюитет“ означава сума, 

платима на специфични интервали в 

рамките на определен период, 

например пожизнено за бенефициера на 

ОЕПЛПО или за определен брой 

години, в замяна на инвестиране; 

(12) „анюитет“ означава сума, 

платима на специфични интервали 

пожизнено за бенефициера на ОЕПЛПО 

в замяна на инвестиране; 

Обосновка 

Пенсията има за цел осигуряването на доход и защита срещу бедност в напреднала 

възраст. Поради това обезщетенията трябва да се изплащат пожизнено. 
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Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 12 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) „еднократно плащане“ 

означава изплащането на натрупания 

капитал в края на периода на 

натрупване; 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 20 

 

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 

национална 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; 

Обосновка 

С цел пояснение. 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 21 
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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; 

Обосновка 

Настоящото изменение има за цел запазване на капитала. 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 21 a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21a) „капиталова защита“ означава 

гаранция за натрупания капитал, 

инвестиран преди приспадане на 

таксите, разходите и разноските и 

след отчитане на инфлацията; 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 24 

 

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; 

(24) „основен вариант“ означава 

продукт за пенсионно осигуряване, 

който трябва да се предлага от всеки 

доставчик в съответствие с 
инвестиционната стратегия, посочена в 

член 37; 
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Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 25 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (25a) „биометрични рискове“ 

означава рискове, свързани с 

дълголетие, увреждане или смърт; 

Обосновка 

Тъй като ОЕПЛПО може да обхваща и биометрични рискове, за тях следва да се 

предвиди единно определение. 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (28a) „партньорство на 

подразделения“ означава 

сътрудничество между няколко 

доставчици на ОЕПЛПО с цел да 

предлагат подразделения във всички 

държави членки; 

 

Изменение  71 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (28б) „продуктово партньорство“ 

означава сътрудничество между 

доставчици на ОЕПЛПО, което е 

необходимо, когато даден доставчик 

не може да предлага даден 

инвестиционен вариант или не може 

да го предлага в определена държава 

членка; 
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Изменение  72 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) лицата, управляващи 

алтернативни инвестиционни 

фондове (АИФ), които са лицензирани 

в съответствие с Директива 

2011/61/ЕС на Европейския парламент 

и на Съвета47. 

заличава се 

__________________  

47 Директива 2011/61/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 8 юни 2011 г. относно лицата, 

управляващи алтернативни 

инвестиционни фондове и за 

изменение на директиви 2003/41/ЕО и 

2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) 

№ 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 

(ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1). 

 

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) информация относно 

самоличността на заявителя и неговия 

настоящ и предишен финансов опит и 

история; 

б) информация относно 

самоличността на заявителя, 

включително пълното наименование, 

местоположението, номера на 

вписване в националния търговски 

регистър, дяловия му капитал и 

неговия настоящ и предишен финансов 

опит и история; 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква в 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) самоличността на лицата, 

които реално ще извършват 

създаването и/или 

разпространението на ОЕПЛПО; 

заличава се 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) информация относно 

инвестиционните стратегии, рисковия 

профил и другите характеристики на 

ОЕПЛПО; 

д) информация относно 

инвестиционните стратегии, рисковия 

профил и другите характеристики на 

ОЕПЛПО, включително ролята на 

екологичните, социалните и 

управленските фактори в 

инвестиционния процес, както и 

дългосрочното въздействие и 

вторичните ефекти от 

инвестиционните решения; 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. EIOPA може да поиска 

пояснения и допълнителна информация 

по отношение на документите и 

данните, представени съгласно параграф 

1. 

3. EIOPA може да поиска от 

финансовите предприятия, посочени 

в параграф 1, пояснения и 

допълнителна информация по 

отношение на документите и данните, 

представени съгласно параграф 1. 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 4 



 

AD\1158463BG.docx 45/108 PE618.145v03-00 

 BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. EIOPA може да поиска от 

компетентния орган на финансовото 

предприятие, което кандидатства за 

лиценз, пояснения и информация по 

отношение на документите, посочени в 

параграф 2. Компетентният орган 

отговаря на искането в рамките на 10 

работни дни от датата, на която е 

получил искането, представено от 

EIOPA. 

4. EIOPA уведомява 

компетентния национален орган 

относно заявлението за лицензиране 

на ОЕПЛПО. EIOPA може да поиска от 

компетентния орган на финансовото 

предприятие, което кандидатства за 

лиценз, пояснения и информация по 

отношение на документите, посочени в 

параграф 2. Компетентният орган 

отговаря на искането в рамките на 10 

работни дни от датата, на която е 

получил искането, представено от 

EIOPA. 

 

Изменение  78 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. EIOPA се уведомява незабавно за 

всички последващи изменения на 

документите и информацията, посочени 

в параграфи 1 и 2. 

5. EIOPA се уведомява незабавно 

от финансовите предприятия за 

всички последващи изменения на 

документите и информацията, посочени 

в параграфи 1 и 2. 

 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква г a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) предложеният ОЕПЛПО се 

основава на инвестиционна 

стратегия, в която се посочва до 

каква степен екологичните, 

социалните и управленските фактори 

са включени в предложената от 

доставчика система за управление на 

риска. 
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Изменение  80 

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 национален орган на 

заявителя. Компетентният 

национален орган може да подаде 

възражение по отношение на даден 

заявител, като в такъв случай 

компетентният орган посочва 

основанията за възражението, които 

се вземат предвид от EIOPA. 

 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. В случай че отнеме лиценза на 

даден ОЕПЛПО, EIOPA незабавно 

уведомява компетентния национален 

орган за това; също така EIOPA, в 

сътрудничество с компетентните 

национални органи на държавите 

членки, координира и улеснява 

прехвърлянето към друг доставчик и 

прехвърлянето на активите в 

съответствие с глава VII от 

настоящия регламент, а 

националните компетентни органи 

незабавно уведомяват вложителите в 

ОЕПЛПО за последиците от 

отнемането на лиценза; в случай на 

отнемане на лиценза на ОЕПЛПО 

вложителите в ОЕПЛПО имат право 

да сменят безплатно доставчика на 

ОЕПЛПО независимо от честотата 

на смяна на доставчика, предвидена в 

член 48. 

 Ако вложителят в ОЕПЛПО не се 

възползва от услугата по прехвърляне, 
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посочена в параграф 4а, вложителят 

в ОЕПЛПО има право да прекрати 

договора за ОЕПЛПО безплатно чрез 

недвусмислено заявление, в което се 

посочва неговото решение за 

прекратяване на договора в случай на 

оттегляне на даден ОЕПЛПО от 

EIOPA. Доставчикът на ОЕПЛПО 

възстановява на вложителя в 

ОЕПЛПО без ненужно забавяне 

всички получени суми и всички 

допълнителни натрупани активи. 

 

Изменение  82 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. EIOPA информира на 

тримесечна основа компетентния 

органи на финансовите предприятия, 

изброени в член 5, параграф 1, за 

решенията за предоставяне, отказ или 

отнемане на лицензи съгласно 

настоящия регламент. 

5. EIOPA информира незабавно 

компетентния органи на финансовите 

предприятия, изброени в член 5, 

параграф 1, за решенията за 

предоставяне, отказ или отнемане на 

лицензи съгласно настоящия регламент. 

 

Изменение  83 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Съществуващите продукти за 

лично пенсионно осигуряване могат да 

бъдат преобразувани в „ОЕПЛПО“, след 

като бъдат лицензирани от EIOPA. 

2. Съществуващите продукти за 

лично пенсионно осигуряване могат да 

бъдат преобразувани в „ОЕПЛПО“, след 

като бъдат лицензирани от EIOPA. В 

такъв случай се изисква клиентът да 

даде съгласието си за 

преобразуването. 

 

Изменение  84 

Предложение за регламент 
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Член 8 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Финансовите предприятия, 

посочени в член 5, параграф 1, могат да 

разпространяват ОЕПЛПО, които не са 

създадени от тях, ако получат лиценз 

за разпространение от 

компетентния органи на тяхната 

държава членка по произход. 

1. Финансовите предприятия, 

посочени в член 5, параграф 1, могат да 

разпространяват ОЕПЛПО, които не са 

създадени от тях, при условие че тази 

дейност е разрешена съгласно 

приложимите секторни разпоредби. 
Компетентните органи уведомяват 

EIOPA за всеки предоставен лиценз 

или отказ за предоставяне на лиценз. 

 

Изменение  85 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

EIOPA поддържа централен публичен 

регистър, в който са посочени всички 

ОЕПЛПО, лицензирани съгласно 

настоящия регламент, доставчикът на 

този ОЕПЛПО и компетентният орган за 

доставчика на ОЕПЛПО. Регистърът е 

публично достъпен в електронен 

формат. 

EIOPA поддържа централен публичен 

регистър, в който са посочени всички 

ОЕПЛПО, лицензирани съгласно 

настоящия регламент, и в който се 

съдържа информация относно 

наличните национални подразделения 

и партньорства на подразделения за 

всеки ОЕПЛПО, доставчикът и 

разпространителят на този ОЕПЛПО 

и компетентният орган за доставчика 

или разпространителя на ОЕПЛПО. 

Регистърът е публично достъпен в 

електронен формат. 

 

Изменение  86 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Услугата за преносимост 

позволява на вложителите в ОЕПЛПО 

да продължат да правят вноски по 

ОЕПЛПО, за който вече са сключили 

договор със своя доставчик, и 

1. Услугата за преносимост 

позволява на вложителите в ОЕПЛПО 

да продължат да правят вноски по 

ОЕПЛПО, за който вече са сключили 

договор със своя доставчик, и 
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същевременно да променят своето 

местожителство, като се преместят в 

друга държава членка. 

същевременно да променят своето 

местожителство, като се преместят в 

друга държава членка, и те имат право 

да спестяват едновременно в повече 

от едно подразделение, като разкрият 

ново допълнително подразделение и 

запазят съществуващото или като 

разкрият ново подразделение и 

закрият съществуващото. 

 

Изменение  87 

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 

осигуряват от доставчика на ОЕПЛПО и 

са свързани с продължаване на 

инвестирането в същия ОЕПЛПО. 

2. В случай че използват услугата 

за преносимост, вложителите в 

ОЕПЛПО имат право да използват 

всички предимства и стимули, които се 

осигуряват от доставчика на ОЕПЛПО и 

са свързани с продължаване на 

инвестирането в неговия ОЕПЛПО. 

 

Изменение  88 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Преносимостта към други 

подразделения се осигурява от 

доставчика на ОЕПЛПО или в 

рамките на партньорство на 

подразделенията. 

 

Изменение  89 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Най-късно три години след 3. Най-късно пет години след 
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влизането в действие на настоящия 

регламент всеки ОЕПЛПО позволява 

разкриването на национални 

подразделения за всички държави 

членки при поискване, отправено до 

доставчика на ОЕПЛПО. 

влизането в действие на настоящия 

регламент всеки ОЕПЛПО позволява 

разкриването на национални 

подразделения за всички държави 

членки при поискване, отправено до 

доставчика на ОЕПЛПО. 

 

Изменение  90 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. През преходния период, посочен 

в параграф 3, вложителите в 

ОЕПЛПО могат да сменят 

доставчика на ОЕПЛПО безплатно, 

ако се преместват в държава членка, 

в която все още няма подразделение за 

техния ОЕПЛПО. 

 

Изменение  91 

Предложение за регламент 

Член 14 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 14a 

 Партньорства на подразделения 

между лицензирани доставчици на 

ОЕПЛПО за осигуряване на 

национални подразделения 

 1. Доставчиците на ОЕПЛПО, 

изброени в параграф 5, може да 

създават трансгранични 

партньорства за осигуряването на 

национални подразделения с цел 

изпълнение на задълженията, 

посочени в член 13. 

 2. EIOPA се уведомява относно 

споразуменията за партньорства на 

подразделения между доставчици на 

ОЕПЛПО. 
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Изменение  92 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 

 

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. 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 безплатно ново допълнително 

подразделение в сметката за 

ОЕПЛПО на вложителя в ОЕПЛПО, 

като запази действащото 

подразделение, и относно крайния срок, 

в рамките на който би могло да се 

разкрие такова подразделение за 

вложителя в ОЕПЛПО. 

 

Изменение  93 

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) в случай на прехвърляне, датата, 

от която всички извършени вноски 

следва да бъдат насочени към 

новоразкритото подразделение; 

 

Изменение  94 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Не по-късно от три месеца от 3. Не по-късно от един месец от 
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получаване на искането съгласно 

параграф 2, доставчикът на ОЕПЛПО 

предоставя безплатно на вложителя в 

ОЕПЛПО пълна информация и съвети 

съгласно глава IV, раздели II и III по 

отношение на условията, приложими 

към новото подразделение. 

получаване на искането съгласно 

параграф 2, доставчикът на ОЕПЛПО 

предоставя безплатно на вложителя в 

ОЕПЛПО пълна информация и съвети 

съгласно глава IV, раздели II и III по 

отношение на условията, приложими 

към новото подразделение. 

 

Изменение  95 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Незабавно след получаване на 

заявлението за прехвърляне на 

извършените вноски доставчикът на 

ОЕПЛПО информира вложителя в 

ОЕПЛПО относно последиците от 

това прехвърляне на активи и 

приложимите данъци, такси и 

налози, както и за финансовите 

последици от запазването на 

действащото подразделение. 

 

Изменение  96 

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 национални органи 

във връзка с преносимостта 

 

Изменение  97 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Доставчикът на ОЕПЛПО 

уведомява съответния национален 

1. Доставчикът на ОЕПЛПО 

уведомява EIOPA за всички договорни 
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орган, който осъществява 

пруденциален надзор спрямо него, за 

всички договорни споразумения за 

предоставяне на услугата за 

преносимост. 

споразумения за предоставяне на 

услугата за преносимост. 

 

Изменение  98 

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 централния публичен регистър, 

поддържан от EIOPA, в срок от един 

месец от разкриването на новото 

подразделение. Централният 

публичен регистър е достъпен за 

националните компетентни органи, 

които автоматично получават 

информация относно местните 

подразделения в случай на промени, 

както и подробности за всички 

съществуващи или нови споразумения 

за партньорство на подразделения 

между доставчиците. Централният 

публичен регистър съдържа най-

малко следните данни: 

 

 

Изменение  99 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При разпространението на ОЕПЛПО 

различните видове доставчици и 

разпространители на ОЕПЛПО спазват 

следните правила: 

При разпространението на ОЕПЛПО 

различните видове доставчици и 

разпространители на ОЕПЛПО спазват 

следните правила на настоящата 

глава: 
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Изменение  100 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всички документи и данни съгласно 

настоящата глава се предоставят на 

ползвателите на ОЕПЛПО по 

електронен път, при условие че 

ползвателят на ОЕПЛПО е в състояние 

да съхранява тази информация по 

начин, който я прави достъпна за 

последваща справка, и за период от 

време, отговарящ на целите на 

информацията, както и че инструментът 

позволява непромененото 

възпроизвеждане на съхранената 

информация. При поискване 

доставчиците и разпространителите 

на ОЕПЛПО предоставят безплатно 

тези документи и данни и на друг 

траен носител. 

Всички документи и данни съгласно 

настоящата глава са публикувани в 

леснодостъпен формат на уебсайта 

на доставчика на ОЕПЛПО и се 

предоставят безплатно на ползвателите 

на ОЕПЛПО във формат по техен 

избор или по електронен път, при 

условие че ползвателят на ОЕПЛПО е в 

състояние да съхранява тази 

информация по начин, който я прави 

достъпна за последваща справка, и за 

период от време, отговарящ на целите 

на информацията, както и че 

инструментът позволява непромененото 

възпроизвеждане на съхранената 

информация, или в писмен вид. 

 

Изменение  101 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При процедурата за одобряване на 

продукти се посочва определен целеви 

пазар за всеки ОЕПЛПО, гарантира се, 

че се оценяват всички 

съответстващи рискове за подобен 

определен целеви пазар и че 

планираната стратегия за 

разпространение съответства на 

определения целеви пазар, и се 

предприемат разумни стъпки, за да се 

гарантира, че ОЕПЛПО се 

разпространява на определения целеви 

пазар. 

заличава се 
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Изменение  102 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 – алинея 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Доставчикът на ОЕПЛПО разбира и 

редовно преразглежда ОЕПЛПО, 

предоставяни от него, като взема 

предвид всяко събитие, което би 

могло съществено да повлияе на 

потенциалния риск за определения 

целеви пазар, за да оцени най-малкото 

дали ОЕПЛПО все още съответстват 

на потребностите на определения 

целеви пазар и дали планираната 

стратегия за разпространение все 

още е подходяща. 

заличава се 

 

Изменение  103 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 – алинея 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Доставчиците на ОЕПЛПО предоставят 

на разпространителите на ОЕПЛПО 

цялата съответна информация относно 

ОЕПЛПО и процедурата на одобряване 

на продукта, включително определения 

целеви пазар на ОЕПЛПО. 

Доставчиците на ОЕПЛПО предоставят 

на разпространителите на ОЕПЛПО 

цялата съответна информация относно 

ОЕПЛПО и процедурата на одобряване 

на продукта. 

 

Изменение  104 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 – алинея 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Разпространителите на ОЕПЛПО 

разполагат с подходящи механизми за 

получаване на информацията, посочена 

в петата алинея, както и за разбиране 

на характеристиките и определения 

целеви пазар на всеки ОЕПЛПО. 

Разпространителите на ОЕПЛПО 

разполагат с подходящи механизми за 

получаване на информацията, посочена 

в петата алинея. 



 

PE618.145v03-00 56/108 AD\1158463BG.docx 

BG 

 

Изменение  105 

Предложение за регламент 

Раздел 4 – Глава 2 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ РЕКЛАМА И ПРЕДДОГОВОРНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Изменение  106 

Предложение за регламент 

Член 23 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Основен информационен документ за 

ОЕПЛПО 
Общи изисквания за основния 
информационен документ за ОЕПЛПО 

Обосновка 

Препратката в член 23, параграф 2 към член 5, параграф 2 и към членове 8 – 18 от 

Регламент (ЕС) № 1286/2014 създава правна несигурност. По-добре е разпоредбите 

относно рекламата и преддоговорната информация да бъдат пряко регламентирани в 

настоящия регламент. 

 

Изменение  107 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 

 

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. 

заличава се 

 

Изменение  108 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Всяка държава членка може да 

изисква изпращането на 

предварително уведомление за 

основния информационен документ 

от страна на доставчика на 

ОЕПЛПО или лицето, което предлага 

ОЕПЛПО, до компетентния орган, 

когато става въпрос за ОЕПЛПО, 

които се разпространяват на пазара 

на тази държава членка. 

 

Изменение  109 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Информацията в основния 

информационен документ 

представлява преддоговорна 

информация. Той е точен, 

безпристрастен, ясен и неподвеждащ. 

Той 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. 

 

Изменение  110 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2в. Той се предоставя безплатно 

на вложителите в ОЕПЛПО 

достатъчно време преди сключването 

на договора за ОЕПЛПО. 
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Изменение  111 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 г (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2г. Основният информационен 

документ е самостоятелен документ, 

ясно разграничен от рекламните 

материали. Той не съдържа 

препратки към рекламен материал. 

Той може да съдържа препратки към 

други документи, в т.ч. проспект, 

когато това е приложимо и само 

когато препратката е свързана с 

информацията, която трябва да бъде 

включена в основния информационен 

документ за ОЕПЛПО съгласно 

настоящия регламент. 

 

Изменение  112 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 д (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2д. Всеки основен информационен 

документ съдържа един 

инвестиционен вариант. 

 

Изменение  113 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 е (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2е. Основният информационен 

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, 
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различен от хартия, може да бъде 

разслоен с оглед на практическото 

прилагане на основния 

информационен документ за 

ОЕПЛПО. Основният информационен 

документ е: 

 (a) представен и структуриран в 

лесен за четене вид, като се използва 

четлив шрифт; 

 (b) съсредоточен върху основната 

информация, от която се нуждаят 

вложителите в ОЕПЛПО; 

 (c) недвусмислен и формулиран 

езиково и стилистично така, че да 

улеснява разбирането на 

информацията, по-специално 

посредством ясен, точен и разбираем 

език. 

 

Изменение  114 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 ж (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2ж. Когато се използват различни 

цветове, те не трябва да водят до 

намаляване на разбираемостта на 

информацията, ако основният 

информационен документ бъде 

отпечатан или фотокопиран в черно-

бяло. 

 

Изменение  115 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 з (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2з. Ако в основния информационен 

документ се използват търговската 

марка или логото на създателя на 

ОЕПЛПО или групата, към която той 
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принадлежи, тези знаци не 

отклоняват вниманието от 

съдържащата се в документа 

информация и не закриват текста. 

 

Изменение  116 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 

 

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: 

заличава се 

i) описание на пенсионните 

обезщетения и степента, до която са 

гарантирани; 

 

ii) всички минимални или 

максимални периоди за участие в 

схемата за ОЕПЛПО; 

 

iii) пенсионната възраст;  

iv) обща информация относно 

услугата за преносимост, 

включително информация относно 

подразделенията; 

 

v) обща информация относно 

услугата по прехвърлянето и 

препратка към специфичната 

информация относно услугата по 

прехвърлянето, достъпна съгласно 

член 50; 

 

vi) достъпна информация, 

свързана с ефективността на 

инвестиционната политика от 

гледна точка на екологични, социални 

и управленски фактори; 

 

vii) правото, приложимо към 

договора за ОЕПЛПО, когато 

страните не могат свободно да 

избират право, или ако страните са 

свободни да изберат приложимото 
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право — правото, което доставчикът 

на ОЕПЛПО предлага да бъде избрано. 

 

Изменение  117 

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. 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 безплатно лесен 

достъп до тази информация. 

 

Изменение  118 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. На потенциалните вложители 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. 

5. На потенциалните вложители в 

ОЕПЛПО също така се предоставя 

безплатно информация относно 

предишната ефективност на 

инвестициите, свързани със схемата за 

ОЕПЛПО, като се обхващат минимум 

десет години или, ако схемата 

функционира от по-малко от десет 

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. 
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Изменение  119 

Предложение за регламент 

Член 23 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23a 

 Реклама 

 Маркетинговите съобщения трябва 

да са разпознаваеми като такива. 

Рекламните съобщения, които 

съдържат специфична информация за 

ОЕПЛПО, не включват никакви 

твърдения, които противоречат на 

информацията в основния 

информационен документ или 

омаловажават неговото значение. 

Рекламните съобщения посочват, че е 

на разположение основен 

информационен документ, и 

предоставят информация как и 

откъде може да бъде получен, 

включително посочват уебсайта на 

доставчика на ОЕПЛПО. 

 

Изменение  120 

Предложение за регламент 

Член 23 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23б 

 Езикови изисквания по отношение на 

основния информационен документ 

 1. Основният информационен 

документ се съставя на един или 

повече от официалните езици на 

държавата членка, в която ОЕПЛПО 

се предлага на пазара. 

 2. Ако даден ОЕПЛПО се 

популяризира в държава членка 

посредством рекламни документи, 

написани на един или повече от 

официалните езици на тази държава 
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членка, основният информационен 

документ се съставя поне на 

съответните официални езици. 

 3. Основният информационен 

документ се предоставя при 

поискване в подходящ формат на 

вложителите в ОЕПЛПО с увредено 

зрение или с увреден слух, както и на 

неграмотните и слабограмотните 

вложители в ОЕПЛПО. 

 

Изменение  121 

Предложение за регламент 

Член 23 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23в 

 Форма и съдържание на основния 

информационен документ 

 1. Заглавието „Основен 

информационен документ“ се поставя 

на видно място в началото на 

първата страница на основния 

информационен документ. Основният 

информационен документ се 

представя в последователността, 

описана в параграфи 2 и 3. 

 2. Непосредствено под заглавието 

на основния информационен документ 

се намира следният пояснителен 

текст: „Настоящият документ Ви 

представя основната информация за 

този продукт за пенсионно 

осигуряване. 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 се състои от две части. В 

първата обща част се описват 
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общите данни за ОЕПЛПО. Във 

втората, специална част се описват 

данните, които са различни за 

отделните държави членки. 

 4. Основният информационен 

документ съдържа следната обща 

информация: 

 a)  в началото на документа – 

наименованието на ОЕПЛПО и 

уточнението дали той е основен 

документ, идентификационните 

данни и данните за контакт на 

създателя на ОЕПЛПО, информация 

относно компетентния орган по 

отношение на създателя на ОЕПЛПО 

и датата на документа; 

 б)  ако не се отнася до основния 

продукт: предупреждение със следния 

текст: „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) инвестиционния вариант, 

включително основния вариант; 

 ii) ако ОЕПЛПО предлага 

застрахователни премии – подробна 

информация за тези застрахователни 

премии, в т.ч. обстоятелствата, при 

които те биха били задействани; 

 iii) описание на пенсионните 

обезщетения и степента, до която са 

гарантирани; 

 iv) информация относно 

съществуващите данъчни стимули 

или други облекчения; 

 v) когато е приложимо, дали за 

ОЕПЛПО има преходен период или 

срок за отказ; 

 vi) всички минимални или 
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максимални периоди за участие в 

схемата за ОЕПЛПО; 

 vii) законоустановената пенсионна 

възраст в държавата членка, чието 

право е приложимо; 

 viii) описание на вариантите за 

изплащане на средствата и правото 

за промяна на избраната форма на 

изходящи плащания до началото на 

периода на изплащане;  

 ix) информация относно услугата 

за преносимост, включително 

информация относно 

подразделенията;  

 x) информация относно услугата 

по прехвърлянето и препратка към 

специфичната информация относно 

услугата по прехвърлянето, достъпна 

съгласно член 50; 

 xi) информация, свързана с 

ефективността на инвестиционната 

политика от гледна точка на 

екологични, социални и управленски 

фактори; 

 xii) 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: 

 - 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 адекватно от 

обобщаващия показател за риска; 

 - възможната максимална загуба 

на инвестирания капитал, 

включително информация за 

следното: 

  дали вложителят в ОЕПЛПО 

може да загуби целия инвестиран 
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капитал; или 

  дали вложителят в ОЕПЛПО 

рискува да поеме допълнителни 

финансови ангажименти или 

задължения, включително условни 

задължения в допълнение към 

инвестирания в ОЕПЛПО капитал; 

както 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; 

 - подходящи сценарии за 

ефективността и допусканията, 

направени за изготвянето на тези 

сценарии; 

 - когато е приложимо, 

информация относно условията за 

възвръщаемостта за вложителите в 

ОЕПЛПО или относно заложената 

горна граница на ефективността; 

 - заявление, че данъчното 

законодателство на държавата 

членка по произход на вложителя в 

ОЕПЛПО може да окаже въздействие 

върху действително изплащаните 

суми;  

 xiii) под заглавието „Какви са 

разходите?“: разходите, свързани с 

инвестирането в този ОЕПЛПО, 

включващи преките и непреките 

разходи, в т.ч. 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; 

 xiv) ясно пояснение, че 

консултантите, 

разпространителите или всяко друго 
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лице, което консултира относно 

ОЕПЛПО или продава ОЕПЛПО, 

предоставят информация, подробно 

излагаща всички разходи за 

разпространение, които не са 

включени в посочените по-горе 

разходи, така че вложителят в 

ОЕПЛПО да има възможност да 

разбере съвкупното влияние, което 

тези сумарни разходи оказват върху 

възвръщаемостта на инвестицията; 

 xv) подробности за формите на 

плащане и периода на изплащане; 

 xvi) указание, че в случай на 

промяна на формата на плащане 

може да възникнат последствия за 

данъчните стимули или облекчения; 

 xvii) 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; 

 xviii) 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. 

 5.  Създателят на ОЕПЛПО 

преразглежда редовно информацията, 

съдържаща се в основния 

информационен документ, и внася 

изменения в документа, ако прегледът 

показва, че такива са необходими. 

Преразгледаният вариант на 

документа се предоставя 

своевременно на разположение на 

ползвателя на ОЕПЛПО. 
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Изменение  122 

Предложение за регламент 

Член 23 г (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23г 

 Преддоговорна отговорност 

 1.  За създателя на ОЕПЛПО не 

може да възникне гражданска 

отговорност само въз основа на 

основния информационен документ, 

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.  Вложител в ОЕПЛПО може да 

предяви иск за обезщетение за вреди 

срещу създателя на ОЕПЛПО в 

съответствие с националното право 

в случай на загуба, произтичаща от 

това, че е разчитал на основния 

информационен документ при 

посочените в параграф 1 

обстоятелства, когато е направил 

инвестиция в ОЕПЛПО, за който е 

създаден този основен информационен 

документ. За създателя на ОЕПЛПО 

не възниква гражданска отговорност, 

когато докаже, че нито 

информацията е била подвеждаща, 

неточна или несъответстваща, нито 

загубата на вложителя в ОЕПЛПО 

произтича от това, че е разчитал на 

основния информационен документ. 

 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 
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отношение правила на 

международното частно право. 

 4.  Настоящият член не изключва 

допълнителни искове, свързани с 

гражданска отговорност, в 

съответствие с националното право. 

 5.  Задълженията по настоящия 

член не се ограничават или отменят 

от договорни клаузи. 

 

Изменение  123 

Предложение за регламент 

Член 23 д (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23д 

 Предоставяне на основния 

инвестиционен документ 

 1.  Лицето, което предоставя 

съвети относно ОЕПЛПО или 

продава ОЕПЛПО, осигурява на 

вложителите в ОЕПЛПО основния 

информационен документ безплатно 

и своевременно, преди вложителите в 

ОЕПЛПО да са обвързани с какъвто и 

да било договор или оферта във връзка 

с този ОЕПЛПО. 

 Когато основният информационен 

документ е изменен съгласно член 10, 

на вложителя в ОЕПЛПО се 

предоставят при поискване и 

предходните версии. 

 

Изменение  124 

Предложение за регламент 

Член 23 e (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23е 

 Оповестяване на информация на 
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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 предоставя 

наименованието на доставчиците на 

ОЕПЛПО, с които може да извършва 

и извършва дейността си; 
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 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 налозите 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 

планираните плащания, се извършват 

от вложителя в ОЕПЛПО съгласно 
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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 вложителите в 

ОЕПЛПО или 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 налози, 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, 

който се предлага, и впоследствие да 
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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. 

 

Изменение  125 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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, 

параграф 1, първа алинея, букви а) и в) 

от Директива (ЕС) 2016/97 във връзка 

със застрахователни договори и 

застрахователни посредници. 

1. Своевременно преди 

сключването на договор във връзка с 

ОЕПЛПО доставчиците или 

разпространителите на ОЕПЛПО, 

посочени в член 5, параграф 1 и член 8 

от настоящия регламент, предоставят на 

вложителите в ОЕПЛПО или 

потенциалните вложители в ОЕПЛПО 

най-малкото основния документ и 

информацията във връзка с договора за 

ОЕПЛПО и за самите тях, посочена в 

член 19 и в член 29, параграф 1, първа 

алинея, букви а) и в) от Директива (ЕС) 

2016/97 във връзка със застрахователни 

договори и застрахователни 

посредници. 
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Изменение  126 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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. 

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 и разходите на ОЕПЛПО, 

който се предлага, и впоследствие да 

вземат информирани инвестиционни 

решения. 

 

Изменение  127 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 1 – алинея -1 (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Вложителят в ОЕПЛПО се 

информира относно основните 

характеристики на продукта чрез 

предоставяните съвети.  

 

Изменение  128 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 1 – алинея -1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Предоставянето на съвети има за цел 

да се оценят нежеланието за поемане 

на риск и финансовите знания на 

вложителя в ОЕПЛПО, 

способността му да понася загуби, 

както и да се улесни вложителят да 

може да избере инвестиционния 

вариант, който най-добре отговаря на 

рисковия му профил. 
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Изменение  129 

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 

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. 

Преди сключването на договор във 

връзка с ОЕПЛПО всеки доставчик или 

разпространител на ОЕПЛПО, посочен 

в член 5, параграф 1 и член 8 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, така 

че да 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. 

 

Изменение  130 

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 

настоящия регламент, предоставя на 

вложителя в ОЕПЛПО персонализирана 

препоръка, в която се обяснява защо 

2. Когато се предоставят съвети 

преди сключването на конкретен 

договор, доставчикът или 

разпространителят на ОЕПЛПО, 

посочен в член 5, параграф 1 и член 8 

от настоящия регламент, предоставя на 

вложителя в ОЕПЛПО персонализирана 

препоръка, в която се обяснява защо 
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определен ОЕПЛПО отговаря най-добре 

на изискванията и потребностите на 

вложителя в ОЕПЛПО. 

определен ОЕПЛПО отговаря най-добре 

на изискванията и потребностите на 

вложителя в ОЕПЛПО. 

 

Изменение  131 

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 предоставя съвети 

относно ОЕПЛПО, доставчикът или 

разпространителят на ОЕПЛПО, 

посочен в член 5, параграф 1 и член 8 

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. 

 

Изменение  132 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато доставчик или 

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 

4. Когато доставчик или 

разпространител на ОЕПЛПО, посочен 

в член 5, параграф 1 и член 8 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 
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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. 

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. 

 

Изменение  133 

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 

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. 

5. Доставчиците и 

разпространителите на ОЕПЛПО, 

посочени в член 5, параграф 1 и член 8 

от настоящия регламент, гарантират и 

доказват при поискване от 

компетентните органи, че физическите 

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. 

 

Изменение  134 

Предложение за регламент 

Член 25 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 25a 

 Дърво на решенията 

 1. Доставчикът или 

разпространителят на ОЕПЛПО 

предоставя на ползвателя на 

ОЕПЛПО стандартизирано дърво на 

решенията, създадено от EIOPA, за да 

помогне на потенциалните 

вложители в ОЕПЛПО в 

първоначалната фаза на интерес да 

преценят кой ОЕПЛПО продукт, 

основният вариант или някой друг 

алтернативен инвестиционен 

вариант, би бил подходящ за тях. 

Това дърво на решенията показва 

съществените характеристики на 

даден ОЕПЛПО и се стреми да изясни, 

че основният вариант, предлаган от 

доставчика, може да се различава от 

основните варианти, предлагани от 

други доставчици, така че 

ползвателят на ОЕПЛПО да може да 

вземе предвид тази информация преди 

сключването на договор за ОЕПЛПО. 

 2. Дървото на решенията се 

предоставя на хартия или на друг 

траен носител, а доставчикът или 

разпространителят на ОЕПЛПО 

гарантира, че ползвателят на 

ОЕПЛПО е преминал през него, преди 

да сключи договор. 

 3. Дървото на решенията не 

представлява лична препоръка и не 

замества каквото и да било искане за 

предоставяне на съвети във връзка с 

други инвестиционни варианти, 

различни от основния вариант. 

 4. С цел да се осигури еднакво 

прилагане на стандартизираното 

дърво на решенията съгласно 

параграф 1 EIOPA разработва 

проекти на регулаторни технически 

стандарти: 



 

AD\1158463BG.docx 79/108 PE618.145v03-00 

 BG 

 a) спецификация на 

съдържанието и на представянето на 

стандартизираното дърво на 

решенията, включително 

определянето на основните 

характеристики на ОЕПЛПО и на 

видовете основни варианти, които се 

предлагат от различни доставчици в 

съответствие с регулаторните 

стандарти, които следва да бъдат 

включени в дървото на решенията; 

 б) определяне на условията, при 

които стандартизираното дърво на 

решенията се предлага на траен 

носител или на хартия, и на това как 

може да бъде адаптирано за тази цел. 

При разработването на проекти на 

регулаторни технически стандарти 

EIOPA извършва проучвания сред 

потребителите, като взема предвид 

следното: 

 i) различните видове ОЕПЛПО; 

 ii) разликите между отделните 

ОЕПЛПО; 

 iii) способностите на 

вложителите в ОЕПЛПО и 

характеристиките на ОЕПЛПО; 

 iv) интерактивно техническо 

изпълнение, включително 

посредством използването на 

уебсайтове и приложения за мобилни 

устройства или използването на друг 

формуляр за предоставяне и 

допълване на дървото на решенията; 

както и 

 v) необходимостта да се 

гарантира, че дървото на решенията 

не представлява лична препоръка. 

 EIOPA представя на Комисията тези 

проекти на регулаторни технически 

стандарти след публикуването им. 

Комисията се оправомощава да 

приеме посочените в настоящия 

параграф регулаторни технически 

стандарти в съответствие с член 15 
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от Регламент (ЕС) № 1094/2010. 

 

Изменение  135 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Без да се засяга член 25, параграф 1, 

вложителят в ОЕПЛПО може да се 

откаже от своето право да получи 

съвети във връзка със сключването на 

договор за основния инвестиционен 

вариант. 

Без да се засяга член 25, параграф 1, 

вложителят в ОЕПЛПО може да се 

откаже от своето право да получи 

съвети във връзка със сключването на 

договор за основния инвестиционен 

вариант, след като използва дървото 

на решенията и като потвърди, че са 

му предлагани съвети и че той се е 

отказал от правото си да ги получи. 

 

Изменение  136 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато вложителят в ОЕПЛПО се 

откаже от своето право да получи 

съвети, при извършването на 

дейностите по разпространението на 

ОЕПЛПО доставчиците и 

разпространителите на ОЕПЛПО, 

посочени в член 19, буква в) от 

настоящия регламент, искат от 

вложителя в ОЕПЛПО или 

потенциалния вложител в ОЕПЛПО да 

представи информация за знанията и 

неговия опит в инвестиционната област, 

съответстващи на ОЕПЛПО, който се 

предлагат или търси, така че 

доставчикът или разпространителят на 

ОЕПЛПО да може да прецени дали 

планираният ОЕПЛПО е подходящ за 

вложителя в ОЕПЛПО. 

Когато вложителят в ОЕПЛПО се 

откаже от своето право да получи 

съвети, при извършването на 

дейностите по разпространението на 

ОЕПЛПО доставчиците и 

разпространителите на ОЕПЛПО, 

посочени в член 5, параграф 1 и член 8 

от настоящия регламент, искат от 

вложителя в ОЕПЛПО или 

потенциалния вложител в ОЕПЛПО да 

представи информация за знанията и 

неговия опит в инвестиционната област, 

съответстващи на ОЕПЛПО, който се 

предлагат или търси, така че 

доставчикът или разпространителят на 

ОЕПЛПО да може да прецени дали 

планираният ОЕПЛПО е подходящ за 

вложителя в ОЕПЛПО. 
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Изменение  137 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато доставчикът или 

разпространителят на ОЕПЛПО, 

посочен в член 19, буква в) от 

настоящия регламент, счита въз основа 

на получената съгласно първа алинея 

информация, че продуктът не е 

подходящ за вложителя в ОЕПЛПО или 

потенциалния вложител в ОЕПЛПО, 

доставчикът или разпространителят на 

ОЕПЛПО предупреждава за това 

вложителя в ОЕПЛПО или 

потенциалния вложител в ОЕПЛПО. 

Това предупреждение може да бъде 

извършено в стандартизиран формат. 

Когато доставчикът или 

разпространителят на ОЕПЛПО, 

посочен в член 5, параграф 1 и член 8 

от настоящия регламент, счита въз 

основа на получената съгласно първа 

алинея информация, че продуктът не е 

подходящ за вложителя в ОЕПЛПО или 

потенциалния вложител в ОЕПЛПО, 

доставчикът или разпространителят на 

ОЕПЛПО предупреждава за това 

вложителя в ОЕПЛПО или 

потенциалния вложител в ОЕПЛПО. 

Това предупреждение може да бъде 

извършено в стандартизиран формат. 

 

Изменение  138 

Предложение за регламент 

Глава ІV – Раздел ІІІ а (нов) – Член 26 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Раздел IIIa 

 ДОГОВОР ЗА ОЕПЛПО 

 Член 26a 

 Задължителна информация, която 

трябва да бъде включена в договора 

 Договорът за ОЕПЛПО се състои от 

основния информационен документ за 

ОЕПЛПО и следната информация: 

 a) вида на ОЕПЛПО; 

 б) личните данни на вложителя в 

ОЕПЛПО, име, адрес; 

 в) подробно описание на 

предлаганите от избрания 

инвестиционен вариант 

обезщетения: при основния вариант 

обезщетенията се изплащат под 
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формата на пожизнени плащания 

към датата на пенсиониране; към 

датата на падежа на първото 

плащане може да се избере и 

изплащане на 30% от капитала. Ако 

се извърши такова изплащане на част 

от капитала, равнището на 

анюитетите се изчислява въз основа 

на останалата част от капитала. 

 г) обезщетение в случай на смърт 

преди пенсиониране при основния 

вариант: В случай на смърт на 

вложителя в ОЕПЛПО преди 

договорената дата на пенсиониране 

всички извършени плащания се 

възстановяват на наследниците. 

Вложителят в ОЕПЛПО има 

възможност да сключи приживе 

договор в полза на трети страни. 

 д) размер и срокове за плащането 

на вноските и информация за това 

дали и как е възможно отлагане на 

плащането на вноски и дали има 

възможност за извършване на 

допълнителни плащания; 

 е) процедурата, която трябва да 

се следва при упражняване на правото 

на прекратяване на договора; 

 ж) наличие или отсъствие на 

право на прекратяване на договора; 

 з) информация относно смяната 

на инвестиционния вариант; 

 и) посочва се езикът, на който 

доставчикът на ОЕПЛПО трябва да 

представя извлеченията от 

индивидуалната партида за 

ОЕПЛПО; 

 й) информация относно 

алтернативното уреждане на 

спорове; 

 к) специфична информация, 

която е различна в зависимост от 

държавата членка, като например 

информация относно възрастта за 

пенсиониране и данъчни облекчения и 
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стимули; 

 л) подробна информация относно 

всички разходи, свързани с ОЕПЛПО 

продукта; 

 м) информация и процедура за 

откриване на ново национално 

подразделение; 

 н) условия за допълнителни 

разпоредби, например биометричен 

риск; 

 о) условия за смяна на 

доставчика. 

Обосновка 

От съображения за правна сигурност задължителната информация, която 

договорът за ОЕПЛПО трябва да съдържа, следва да бъде определена в регламента. 

 

Изменение  139 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Извлечение от индивидуалната 

партида се предоставя на вложителя 

в ОЕПЛПО най-малко веднъж 

годишно и безплатно. 

 

Изменение  140 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 3 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) информация относно начина, по 

който в инвестиционната политика се 

вземат предвид екологичните, 

социалните и управленските фактори. 

г) информация относно 

принципите на инвестиционната 

политика на доставчика на ОЕПЛПО 

и по-конкретно относно начина, по 

който в инвестиционната политика се 

вземат предвид екологичните, 

социалните и управленските фактори, 
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включително ролята, която те 

изпълняват в инвестиционния процес, 

както и дългосрочното въздействие и 

вторичните ефекти от 

инвестиционните решения. 

 

Изменение  141 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 – буква а 

 

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, адреса и 

информация за връзка на доставчика на 

ОЕПЛПО и разпространителите на 

ОЕПЛПО, информация за прогнозите за 

пенсионните обезщетения, информация 

за натрупаните права или събрания 

капитал по подразделения, 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; информацията относно 

събрания капитал или извършените 

вноски следва да се групира по 

подразделения; 

 

Изменение  142 

Предложение за регламент 

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



 

AD\1158463BG.docx 85/108 PE618.145v03-00 

 BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) 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; 

 

Изменение  143 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аб) подробни данни за портфейла 

на пенсионния план, включително 

състав и тегло на активите; 

 

Изменение  144 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) клауза за ограничаване на 

отговорността, че тези прогнози 

може да се различават от крайната 

стойност на получените 

обезщетения; 

 

Изменение  145 

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 

д) общите разходи, начислявани 

на инвеститора на дребно за 

последните 12 месеца чрез 
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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. 

коефициента на общите разноски, 

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; 

 

Изменение  146 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дa) инвестиции в активи, които не 

се търгуват на регулиран финансов 

пазар; 

 

Изменение  147 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В извлечението от 

индивидуалната партида за ОЕПЛПО се 

посочва къде и как може да се получи 

допълнителна информация, 

включително: 

1. В извлечението от 

индивидуалната партида за ОЕПЛПО се 

посочва къде и как може да се получи 

допълнителна информация. Тази 

информация е лесно достъпна чрез 

електронни средства и е безплатна, 

като включва: 

 

Изменение  148 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) писмена декларация за 

принципите на инвестиционната 

в) писмена декларация за 

принципите на инвестиционната 



 

AD\1158463BG.docx 87/108 PE618.145v03-00 

 BG 

политика на доставчика на ОЕПЛПО, 

която съдържа поне такива елементи, 

като методите на оценяване на 

инвестиционния риск, прилаганите 

техники на управление на риска и 

стратегическото разпределение на 

активите с оглед на естеството и 

продължителността на задълженията 

във връзка с ОЕПЛПО, а също и как 

инвестиционната политика взема 

предвид екологичните, социалните и 

управленските фактори; 

политика на доставчика на ОЕПЛПО, 

посочена в член 30 от Директива 

2016/2341/ЕС, която съдържа поне 

такива елементи, като методите на 

оценяване на инвестиционния риск, 

прилаганите техники на управление на 

риска и стратегическото разпределение 

на активите с оглед на естеството и 

продължителността на задълженията 

във връзка с ОЕПЛПО, а също и как 

инвестиционната политика взема 

предвид екологичните, социалните и 

управленските фактори; 

 

Изменение  149 

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 

потребителските организации и въз 

основа 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. 

 

Изменение  150 

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 6 месеца 

от датата на влизане в сила на 

настоящия регламент]. 
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Изменение  151 

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. 

 

Изменение  152 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Една година преди 

пенсиониране вложителят в 

ОЕПЛПО се информира за 

предстоящото започване на периода 

на изплащане и за наличните 

варианти за изплащане на 

пенсионните обезщетения. 

Обосновка 

Вложителят в ОЕПЛПО следва да бъде информиран една година преди 

пенсионирането му за наличните варианти за изплащане и следва да има възможност 

да потвърди желания(те) вариант(и) за изплащане. 

 

Изменение  153 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. В съответствие с член 62 

Комисията приема делегирани актове 

за определяне на посочената в 

параграфи 1—4 информация с цел 

заличава се 
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гарантиране на сближаването на 

надзорната отчетност в 

необходимата степен. 

След провеждане на консултации с 

националните органи и след 

извършване на проучвания сред 

потребителите EIOPA разработва 

проекти на технически стандарти за 

изпълнение във връзка с формàта на 

надзорната отчетност. 

 

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]. 

 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приеме посочените 

във втора алинея технически 

стандарти за изпълнение в 

съответствие с член 15 от 

Регламент (ЕС) № 1094/2010. 

 

 

Изменение  154 

Предложение за регламент 

Член 33 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) активите се инвестират основно 

на регулирани пазари. Инвестициите в 

активи, които не се търгуват на 

регулиран финансов пазар, трябва при 

всички положения да се задържат на 

разумно равнище; 

в) активите се инвестират основно 

на регулирани пазари. Инвестициите в 

активи, които не се търгуват на 

регулиран финансов пазар, не 

надвишават 20%. 

 

Изменение  155 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Доставчиците на ОЕПЛПО 

предлагат до пет инвестиционни 

1. Доставчиците на ОЕПЛПО 

предлагат поне един основен вариант. 
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варианта на вложителите в 

ОЕПЛПО. 
Те може да предлагат също така 

допълнителни инвестиционни 

варианти. 

 

Изменение  156 

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. 

заличава се 

 

Изменение  157 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Независимо от 

инвестиционния вариант ОЕПЛПО 

трябва да бъде икономически 

ефективен. 

 

Изменение  158 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Вложителят в ОЕПЛПО избира 

инвестиционен вариант при 

сключването на договора за ОЕПЛПО. 

След получаването на съответната 

информация, съвет и инструмент за 

подпомагане на решенията 

вложителят в ОЕПЛПО избира 

инвестиционен вариант при 

сключването на договора за ОЕПЛПО. 

Обосновка 

Вложителите в ОЕПЛПО следва да могат да вземат информирано решение. 
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Изменение  159 

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 

години от натрупването на средства в 

ОЕПЛПО. 

1. След сключването на договор за 

ОЕПЛПО вложителят в ОЕПЛПО 

има възможност да сменя 

инвестиционния вариант веднъж на 

всеки пет години натрупване на 

средства през периода на натрупване. 

Нови смени се допускат принципно 

след изтичане на 5 години от 

последната смяна. Доставчикът на 

ОЕПЛПО може с договор да позволи 

по-чести смени. 

 

Изменение  160 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. По искане на вложителя в 

ОЕПЛПО доставчикът на ОЕПЛПО 

подготвя смяната и информира 

вложителя в ОЕПЛПО за 

евентуалните последствия, свързани 

със смяната, като например загуба на 

капиталовата гаранция и 

биометрични рискове. 

 

Изменение  161 

Предложение за регламент 

Член 37 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Основен инвестиционен вариант Основен вариант 
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Изменение  162 

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. В основния инвестиционен 

вариант доставчикът на ОЕПЛПО 

гарантира въз основа на техника за 

намаляване на риска на вложителя в 

ОЕПЛПО, че капиталът, натрупан до 

началото на периода на изплащане, 

ще бъде равностоен най-малко на 

платените вноски, включително 

всички разходи и налози и след 

отчитане на инфлацията, 

независимо от инвестиционната 

стратегия, която доставчикът на 

ОЕПЛПО предлага за основния 

вариант. Техниката за намаляване на 

риска води до безопасна инвестиционна 

стратегия в съответствие с 

регулаторните технически 

стандарти, установени от EIOPA 

 

Изменение  163 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Капиталовата защита 

позволява на вложителя в ОЕПЛПО 

да си възвърне инвестирания капитал. 

заличава се 

 

Изменение  164 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. За да отговаря на условията, 

посочени в параграф 1, доставчикът 

на ОЕПЛПО може да сключва 
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продуктови партньорства за 

ОЕПЛПО. 

 

Изменение  165 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Всички разходи и налози не 

надвишават 0,75 % от събрания 

капитал. 

 

Изменение  166 

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 вариант за вложителите 

в ОЕПЛПО. 

1. Ако доставчиците на ОЕПЛПО 

предлагат алтернативни инвестиционни 

варианти, всички те представляват 

разходоефективен инвестиционен 

вариант за вложителите в ОЕПЛПО. 

 

Изменение  167 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Алтернативните инвестиционни 

варианти включват техники за 

намаляване на риска, които се определят 

от доставчиците на ОЕПЛПО. 

2. Алтернативните инвестиционни 

варианти включват техники за 

намаляване на риска, които се определят 

от доставчиците на ОЕПЛПО в 

съответствие с проектите на 

регулаторни технически стандарти, 

установени от EIOPA. 
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Изменение  168 

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; 

a) техниката за намаляване на 

риска, с която при основния 

инвестиционен вариант се гарантира 

капиталът; 

 

Изменение  169 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В сътрудничество с другите 

европейски надзорни органи EIOPA 

предоставя на Комисията техническо 

съдействие при изпълнението на 

задачите, посочени в настоящия член. 

 

Изменение  170 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 1 б (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. EIOPA 

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 
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регулаторните технически 

стандарти, посочени в първа алинея, в 

съответствие с членове 10 – 14 от 

Регламент (ЕС) № 1094/2010. 

 

Изменение  171 

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; 

 

Изменение  172 

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. 

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, непрекъснатостта на 

вноските и минималната пенсионна 

възраст, както и условията за 

откупуване преди достигане на 

пенсионната възраст в случай на 

особени затруднения. 

 

Изменение  173 

Предложение за регламент 

Член 40 – параграф 2 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите членки прилагат 

същите условия във връзка с периода 

на натрупване на ОЕПЛПО 

продуктите като условията във 

връзка с други съпоставими 

национални продукти. 

 

Изменение  174 

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. 

Доставчиците на ОЕПЛПО могат да 

предлагат ОЕПЛПО с вариант, с който 

се гарантира покритието на опасността 

от възникване на биометрични рискове. 

За тази цел доставчиците на 

ОЕПЛПО могат да сключват 

продуктови партньорства за 

ОЕПЛПО. 

 

Изменение  175 

Предложение за регламент 

Член 43 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Доставчиците и 

разпространителите на ОЕПЛПО правят 

всичко възможно да отговорят на 

жалбите на ползвателите на ОЕПЛПО 

на хартиен носител или — ако това е 

уговорено между доставчика или 

разпространителя на ОЕПЛПО и 

ползвателя на ОЕПЛПО, на друг траен 

носител. В отговора се разглеждат 

всички повдигнати въпроси в рамките 

на подходящи срокове и най-късно в 

срок от 15 работни дни от получаване на 

жалбата. В извънредни случаи, ако 

отговорът не може да бъде даден в срок 

от 15 работни дни по причини извън 

3. Доставчиците и 

разпространителите на ОЕПЛПО правят 

всичко възможно да отговорят на 

жалбите на ползвателите на ОЕПЛПО 

на хартиен носител или по електронна 

поща, или — ако това е уговорено 

между доставчика или разпространителя 

на ОЕПЛПО и ползвателя на ОЕПЛПО, 

на друг траен носител. В отговора се 

разглеждат всички повдигнати въпроси 

в рамките на подходящи срокове и най-

късно в срок от 15 работни дни от 

получаване на жалбата. В извънредни 

случаи, ако отговорът не може да бъде 

даден в срок от 15 работни дни по 
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контрола на доставчика или 

разпространителя на ОЕПЛПО, той 

трябва да изпрати междинен отговор, в 

който ясно да се посочват причините за 

забавата на отговора на жалбата, както и 

срокът, в който ползвателят на 

ОЕПЛПО ще получи окончателния 

отговор. Във всички случаи срокът за 

получаване на окончателен отговор не 

може да надвишава 35 работни дни. 

причини извън контрола на доставчика 

или разпространителя на ОЕПЛПО, той 

трябва да изпрати междинен отговор, в 

който ясно да се посочват причините за 

забавата на отговора на жалбата, както и 

срокът, в който ползвателят на 

ОЕПЛПО ще получи окончателния 

отговор. Във всички случаи срокът за 

получаване на окончателен отговор не 

може да надвишава 35 работни дни. 

 

Изменение  176 

Предложение за регламент 

Член 43 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Доставчиците и 

разпространителите на ОЕПЛПО 

уведомяват ползвателя на ОЕПЛПО 

най-малко за една структура за 

алтернативно решаване на спорове 

(АРС), която е компетентна да 

разглежда спорове относно правата и 

задълженията на ползвателя на 

ОЕПЛПО съгласно настоящия 

регламент. 

заличава се 

 

Изменение  177 

Предложение за регламент 

Член 43 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Информацията по параграф 3 

се предоставя по ясен, изчерпателен и 

лесно достъпен начин на уебсайта на 

доставчика или разпространителя на 

ОЕПЛПО, в клона и в общия ред и 

условия на договора между 

доставчика или разпространителя на 

ОЕПЛПО и ползвателя на ОЕПЛПО. 

В информацията се съдържат 

указания къде може да бъде намерена 

допълнителна информация за 

заличава се 



 

PE618.145v03-00 98/108 AD\1158463BG.docx 

BG 

съответната структура за АРС и 

условията за нейното сезиране. 

 

Изменение  178 

Предложение за регламент 

Член 44 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с Директива 

2013/11/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета49 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 

регламент, 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. 

1. В съответствие с Директива 

2013/11/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета49 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 

регламент, 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. Доставчиците и 

разпространителите на ОЕПЛПО 

участват в схеми за АРС. 

__________________ __________________ 

49 Директива 2013/11/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 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. 

49 Директива 2013/11/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 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. 

 

Изменение  179 

Предложение за регламент 

Член 44 – параграф 2 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Доставчиците и 

разпространителите на ОЕПЛПО 

уведомяват ползвателя на ОЕПЛПО в 

съответствие с Директива 

2013/11/ЕС на Европейския парламент 

и на Съвета най-малко за една 

структура за алтернативно решаване 

на спорове (АРС), която е съответно 

компетентна да разглежда спорове 

относно правата и задълженията на 

ползвателя на ОЕПЛПО съгласно 

настоящия регламент. 

 

Изменение  180 

Предложение за регламент 

Член 44 – параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Информацията, посочена в 

предходния параграф, се представя по 

ясен, изчерпателен и лесно достъпен 

начин на уебсайта на доставчика или 

разпространителя на ОЕПЛПО, в 

клона и в общия ред и условия на 

договора между доставчика или 

разпространителя на ОЕПЛПО и 

ползвателя на ОЕПЛПО. В 

информацията се съдържат указания 

къде може да бъде намерена 

допълнителна информация за 

съответната структура за АРС и 

условията за нейното сезиране. 

 

Изменение  181 

Предложение за регламент 

Член 44 – параграф 2 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2в. Доставчиците и 

разпространителите на ОЕПЛПО 
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предвиждат извънсъдебни механизми 

за решаване на спорове. 

 

Изменение  182 

Предложение за регламент 

Член 44 – параграф 2 г (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2г. 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 в 

съответствие със 

законодателството на ЕС. 

 

Изменение  183 

Предложение за регламент 

Член 45 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 При основния вариант услугата по 

прехвърлянето може да се използва 

само през периода на натрупване. 

 

Изменение  184 

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 може да 

сменя доставчика на ОЕПЛПО 

безплатно не по-често от веднъж на 

всеки пет години след сключването на 

договора за ОЕПЛПО. Доставчиците 

на ОЕПЛПО и вложителите в 

ОЕПЛПО може да се договорят за по-

честа смяна. Условията за смяна се 
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посочват в договора за ОЕПЛПО. 

 

Изменение  185 

Предложение за регламент 

Член 45 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Смяната ся разрешава по всяко 

време и безплатно, ако доставчикът 

или дистрибуторът на ОЕПЛПО 

наруши общия принцип в 

съответствие с член 18. 

 

Изменение  186 

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. По искане на вложителя в 

ОЕПЛПО услугата по прехвърлянето се 

подготвя от приемащия доставчик на 

ОЕПЛПО. 

 Искането от вложителя в ОЕПЛПО 

се изготвя на официалния език на 

държавата членка, в която е 

инициирана услугата по прехвърляне, 

или на друг договорен между 

страните език. 

 Когато вложителят притежава 

различни подразделения, в искането се 

посочва за кои подразделения се иска 

услугата по прехвърляне.  

 При прехвърляне в трансграничен 

план вложителят в ОЕПЛПО бива 

информиран относно всички 

последици, свързани с прехвърлянето. 

Това включва преди всичко промени, 

отнасящи се например до загубата на 

капиталовата гаранция и 
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биометричните рискове, и 

информация относно загубата на 

данъчни стимули или други 

облекчения и относно приложими 

данъци. 

 

Изменение  187 

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. Без да се засягат разпоредбите 

на член 45, параграф 2, 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. Допълнителни такси, 

разходи и налози не се прилагат. 

 

Изменение  188 

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 

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. 

заличава се 

 

Изменение  189 

Предложение за регламент 
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Член 49 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Отговорността по параграф 1 не 

се прилага в случай на извънредни и 

непредвидими обстоятелства извън 

контрола на доставчика на ОЕПЛПО, 

позоваващ се на съществуването на 

тези обстоятелства, чиито 

последици неизбежно биха настъпили 

въпреки всички усилия за тяхното 

предотвратяване, или когато 

доставчикът на ОЕПЛПО е обвързан с 

други правни задължения, уредени от 

законодателни актове на Съюза или 

национални законодателни актове. 

2. Отговорността по параграф 1 не 

се прилага в случай, когато доставчикът 

на ОЕПЛПО е обвързан с други правни 

задължения, уредени от законодателни 

актове на Съюза или национални 

законодателни актове. 

 

Изменение  190 

Предложение за регламент 

Член 50 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 При прехвърляне в трансграничен 

план вложителят в ОЕПЛПО бива 

информиран относно всички 

последици, свързани с прехвърлянето. 

Това включва преди всичко промени, 

отнасящи се например до загубата на 

капиталовата гаранция и 

биометричните рискове, и 

информация относно приложими 

данъци, за плащането на които 

вносителят ще носи отговорност. 

 

Изменение  191 

Предложение за регламент 

Член 51 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Когато държавите членки 

определят условията, свързани с 

периода на изплащане, за ОЕПЛПО се 
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прилагат същите условия, както за 

съпоставими национални продукти. 

 

Изменение  192 

Предложение за регламент 

Член 52 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. При основния вариант 

формата на изходящите плащания 

ще бъде анюитет с възможност за 

еднократна сума от максимум 30% в 

началото на периода на изплащане. 

 

Изменение  193 

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. 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 и 

една година преди началото на 

периода на изплащане, ако е 

приложимо. 

 

Изменение  194 

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 

2. EIOPA осъществява мониторинг 

на продуктите за лично пенсионно 

осигуряване, установени или 

разпространявани на територията на 

Съюза, за да се увери, че те не използват 
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внушават, че са „ОЕПЛПО“, освен ако 

не са лицензирани съгласно и спазват 

настоящия регламент. 

обозначението „ОЕПЛПО“ или 

създават впечатлението, че са 

„ОЕПЛПО“, само ако са лицензирани 

съгласно настоящия регламент. 

 

Изменение  195 

Предложение за регламент 

Член 57 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) в случай на юридическо лице 

максималните административни глоби, 

посочени в буква г), могат да бъдат в 

размер до 10 % от общия годишен 

оборот, вписан в последните налични 

счетоводни отчети, одобрени от 

ръководния орган; когато юридическото 

лице е предприятие майка или дъщерно 

предприятие на предприятието майка, 

което трябва да съставя консолидирани 

финансови отчети съгласно Директива 

2013/34/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета, за съответен общ годишен 

оборот се приема общият годишен 

оборот или съответстващият вид доходи 

според действащите законодателни 

актове за счетоводството, съгласно 

последните съществуващи 

консолидирани отчети, одобрени от 

ръководния орган на предприятието 

майка на най-високо ниво; 

д) в случай на юридическо лице 

максималните административни глоби, 

посочени в буква г), могат да бъдат в 

размер до 5% от общия годишен оборот, 

вписан в последните налични 

счетоводни отчети, одобрени от 

ръководния орган; когато юридическото 

лице е предприятие майка или дъщерно 

предприятие на предприятието майка, 

което трябва да съставя консолидирани 

финансови отчети съгласно Директива 

2013/34/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета, за съответен общ годишен 

оборот се приема общият годишен 

оборот или съответстващият вид доходи 

според действащите законодателни 

актове за счетоводството, съгласно 

последните съществуващи 

консолидирани отчети, одобрени от 

ръководния орган на предприятието 

майка на най-високо ниво; 

__________________ __________________ 

51 Директива 2013/34/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 юни 2013 г. относно годишните 

финансови отчети, консолидираните 

финансови отчети и свързаните доклади 

на някои видове предприятия и за 

изменение на Директива 2006/43/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета и за 

отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 

83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 

29.6.2013 г., стр. 19). 

51 Директива 2013/34/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 юни 2013 г. относно годишните 

финансови отчети, консолидираните 

финансови отчети и свързаните доклади 

на някои видове предприятия и за 

изменение на Директива 2006/43/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета и за 

отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 

83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 

29.6.2013 г., стр. 19). 
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Изменение  196 

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 Директива 95/46/ЕО, 

както и с 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.  

 

 

  



 

AD\1158463BG.docx 107/108 PE618.145v03-00 

 BG 

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Общоевропейски личен пенсионен продукт 

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

Водеща комисия 

       Дата на обявяване в заседание 

ECON 

11.9.2017 
   

Становище, изказано от 

       Дата на обявяване в заседание 

IMCO 

11.9.2017 

Докладчик по становище: 

       Дата на назначаване 

Birgit Collin-Langen 

25.9.2017 

Разглеждане в комисия 24.4.2018 4.6.2018 18.6.2018  

Дата на приемане 19.6.2018    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

28 

5 

2 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, 

Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, 

Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva 

Maydell, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, 

Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, 

Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène 

Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Edward 

Czesak, Kaja Kallas, Marc Tarabella, Kerstin Westphal 

 



 

PE618.145v03-00 108/108 AD\1158463BG.docx 

BG 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

28 + 

ALDE Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

GUE/NGL Dennis de Jong 

PPE Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, 

Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, 

Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu 

S&D Biljana Borzan, Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, 

Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Kerstin 

Westphal 

VERTS/ALE Pascal Durand, Igor Šoltes 

 

5 - 

ECR Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík 

EFDD John Stuart Agnew 

ENF Mylène Troszczynski 

 

2 0 

ECR Edward Czesak 

EFDD Marco Zullo 

 

Легенда на използваните знаци:  

+ : „за“ 

- : „против“ 

0 : „въздържал се“ 

 

 

 

 


