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Изменение 289
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Финансовата криза през 2007 и 
2008 г. разкри сериозни слабости по 
отношение на финансовия надзор, 
както в конкретни случаи, така и по 
отношение на финансовата система 
като цяло. Моделите за надзор на 
национално равнище не успяват да се 
пригодят към интегрираните и 
взаимосвързани европейски финансови 
пазари, където много финансови 
институции извършват 
трансгранични операции. Кризата 
разкри сериозни слабости по 
отношение на сътрудничеството, 
координацията, последователното 
прилагане на законодателството на 
Общността и доверието между 
националните компетентни органи.

Or. fr

Обосновка

Хоризонтално позоваване: ЕБО, ЕОЦКП, ЕОЗППО, Сборна директива I

Изменение 290
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Съображение -1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В редица резолюции, приети 
преди и по време на кризата, 
Парламентът призова за постигане 
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на по-интегриран европейски надзор 
за гарантиране на равни условия за 
всички участници на общностно 
равнище и с цел да отрази 
увеличаващата се интеграция на 
финансовите пазари в Съюза (в 
резолюциите си от 13 април 2000 г. 
относно съобщението на Комисията, 
озаглавено „Изпълнение на рамката за 
финансовите пазари: План за 
действие“, от 21 ноември 2002 г. 
относно правилата за пруденциален 
надзор в Европейския съюз, от 11 юли 
2007 г. относно политика в областта
на финансовите услуги за периода 
(2005–2010 г.) – Бяла книга, от 23 
септември 2008 г., съдържаща 
препоръки към Комисията относно 
хедж фондовете и непубличните
капиталови инструменти и от 9 
октомври 2008 г., съдържаща 
препоръки към Комисията относно 
последващи мерки при процеса 
„Ламфалуси“: бъдеща структура на 
надзора и в позициите си от 22 април 
2009 г. относно измененото 
предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно предприемането и 
упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II) и от 23 
април 2009 г. относно предложението 
за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
агенциите за кредитен рейтинг).

Or. fr

Обосновка

Хоризонтално позоваване: ЕБО, ЕОЦКП, ЕОЗППО, Сборна директива I

Изменение 291
Sylvie Goulard
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Предложение за директива
Съображение -1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) През ноември 2008 г. Комисията 
възложи на група на високо равнище, 
председателствана от Жак дьо 
Ларозиер, да представи препоръки за 
подобряване на европейската 
надзорна уредба с цел по-добра 
защита на гражданите на ЕС и 
възстановяване на доверието във 
финансовата система. В 
представения на 25 февруари 2009 г. 
окончателен доклад (доклада „Дьо 
Ларозиер“) групата на високо равнище 
препоръча укрепване на надзорната 
рамка с цел намаляване на риска и 
силата на бъдещи финансови кризи. 
Тя препоръча и всеобхватни реформи 
в надзорната структура на 
финансовия сектор в Съюза. В доклада 
„Дьо Ларозиер“ също така се 
препоръчва създаването на 
Европейска система за финансов 
надзор (ЕСФН), състояща се от три 
Европейски надзорни органа (ЕНО) –
по един за всеки от секторите 
съответно на банковото дело, на 
ценните книжа и на застраховането 
и професионалното пенсионно 
осигуряване, както и Европейски 
съвет за системен риск.

Or. fr

Обосновка

Хоризонтално позоваване: ЕБО, ЕОЦКП, ЕОЗППО, Сборна директива I

Изменение 292
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Съображение -1в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) Финансовата стабилност е 
предпоставка за това реалната 
икономика да осигурява работни 
места, кредитиране и растеж.
Финансовата криза разкри основни 
слабости на финансовия надзор, 
който не съумя да изпревари 
неблагоприятните 
макропруденциални промени и да 
предотврати натрупването на 
прекомерни рискове във финансовата 
система.

Or. fr

Обосновка

Хоризонтално позоваване: ЕБО, ЕОЦКП, ЕОЗППО, Сборна директива I

Изменение 293
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В заключенията си от 18 и 19 
юни 2009 г. Европейският съвет 
препоръча да бъде създадена 
Европейска система за финансов 
надзор, която да обхваща три нови 
Европейски надзорни органа. Целта на 
системата е да повиши качеството и 
последователността на националния 
надзор, да укрепи контрола върху 
трансграничните групировки и да 
създаде Единен европейски правилник 
на ЕС, приложим към всички 
финансови институции във 
вътрешния пазар. Съветът подчерта, 
че Европейските надзорни органи 
също трябва да имат надзорни 
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правомощия по отношение на 
агенциите за кредитен рейтинг, и 
прикани Комисията да подготви 
конкретни предложения относно 
това как Европейската система за 
финансов надзор може да играе важна 
роля в кризисни ситуации.

Or. fr

Обосновка

Хоризонтално позоваване: ЕБО, ЕОЦКП, ЕОЗППО, Сборна директива I

Изменение 294
Sven Giegold

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За да може Европейската система за 
финансов надзор (ЕСФН) да 
функционира ефективно, са необходими 
промени на законодателството на Съюза 
в полето на действие на тези три органа. 
Тези промени засягат установяването на 
обхвата на определени правомощия на 
ЕНО, интегрирането на определени 
правомощия в съществуващите процеси, 
установени в съответното 
законодателство на Съюза, както и
изменения с цел осигуряване на 
гладкото и ефективно функциониране 
на ЕНО в рамките на ЕСФН.

(2) За да може Европейската система за 
финансов надзор (ЕСФН) да 
функционира ефективно, са необходими 
промени на законодателството на Съюза 
в полето на действие на тези три органа. 
Тези промени засягат установяването на 
обхвата на определени правомощия на 
ЕНО, интегрирането на определени 
правомощия в съществуващите процеси, 
установени в съответното 
законодателство на Съюза, изменения с 
цел осигуряване на гладкото и 
ефективно функциониране на ЕНО в 
рамките на ЕСФН и изцяло 
финансиран от Общността бюджет. 
При прехвърлянето на нови задачи на 
ЕНО, бюджетите им следва да се 
коригират във възможно най-кратки 
срокове, за да им позволят да 
изпълняват тези задачи.

Or. en
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Изменение 295
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За да може Европейската система за 
финансов надзор (ЕСФН) да 
функционира ефективно, са необходими 
промени на законодателството на Съюза 
в полето на действие на тези три органа. 
Тези промени засягат установяването на 
обхвата на определени правомощия на 
ЕНО, интегрирането на определени 
правомощия в съществуващите процеси, 
установени в съответното 
законодателство на Съюза , както и 
изменения с цел осигуряване на 
гладкото и ефективно функциониране 
на ЕНО в рамките на ЕСФН.

(2) За да може Европейската система за 
финансов надзор (ЕСФН), която, наред 
с другото, осигурява необходимите 
условия за дългосрочни инвестиции, да 
функционира ефективно, са необходими 
промени на законодателството на Съюза 
в полето на действие на тези три органа. 
Тези промени засягат установяването на 
обхвата на определени правомощия на 
ЕНО, интегрирането на определени 
правомощия в съществуващите процеси, 
установени в съответното 
законодателство на Съюза , както и 
изменения с цел осигуряване на 
гладкото и ефективно функциониране 
на ЕНО в рамките на ЕСФН. Ако 
правомощията на ЕНО бъдат 
променени, предоставеният им 
бюджет следва също да бъде 
съответно изменен.

Or. fr

Изменение 296
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Създаването на трите ЕНО следва да 
бъде придружено от изготвянето на 
единен европейски правилник, който ще 
осигури последователното 
хармонизиране и еднообразното 
прилагане, като по този начин ще 
допринесе за по-ефективното 

(3) Създаването на трите ЕНО следва да 
бъде придружено от изготвянето на 
единен европейски правилник, който ще 
осигури последователното 
хармонизиране и еднообразното 
прилагане, като по този начин ще 
допринесе за по-ефективното 
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функциониране на вътрешния пазар. В 
регламентите за създаване на ЕСФН се 
предвижда, че ЕНО могат да 
разработват проекти на технически 
стандарти в посочените от съответното 
законодателство области, които в 
съответствие с членове 290 и 291 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) ще бъдат 
представяни на Комисията за приемане 
чрез делегирани или изпълнителни 
актове. Докато в Директива …/…. 
[Сборна директива I] бе установена 
първата група от тези области, с 
настоящата директива следва да се 
определи допълнителна група от 
области, особено по отношение на 
Директива 2003/71/ЕО и Директива 
2009/138/ЕО, без това да засяга 
възможността за бъдещо добавяне на 
области.

функциониране на вътрешния пазар. В 
регламентите за създаване на ЕСФН се 
предвижда, че ЕНО могат да 
разработват проекти на технически 
стандарти в посочените от съответното 
законодателство области, които в 
съответствие с членове 290 и 291 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) ще бъдат 
представяни на Комисията за приемане 
чрез делегирани или изпълнителни 
актове. Докато в Директива 2010/78/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 24 ноември 2010 г. във 
връзка с правомощията на 
Европейския надзорен орган 
(Европейски банков орган), 
Европейския надзорен орган 
(Европейски орган за застраховане и 
професионално пенсионно 
осигуряване) и Европейския надзорен 
орган (Европейски орган за ценни 
книжа и пазари) бе установена първата 
група от тези области, с настоящата 
директива следва да се определи 
допълнителна група от области, особено 
по отношение на Директива 2002/92/EО,
Директива 2003/71/ЕО и Директива 
2009/138/ЕО, без това да засяга 
възможността за бъдещо добавяне на 
области. Директива 2003/41/ЕО, във 
връзка с която Комисията следва да 
внесе предложение за преразглеждане
преди 2012 г., не влиза в обхвата на 
тази директива.

Or. en

Обосновка

Понастоящем Европейската комисия преразглежда Директива 2003/41/ЕО относно 
дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване и е 
изпратила молба за становище до ЕОЗППО, което да включва границите на 
платежоспособност за пенсионните фондове. Молбата за становище съдържа 
оценка на въздействието и ще бъде използвана за подготвянето на Директива 
относно ИППО II, която се очаква през третото тримесечие на 2012 г.
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Изменение 297
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Създаването на трите ЕНО следва да 
бъде придружено от изготвянето на 
единен европейски правилник, който ще 
осигури последователното 
хармонизиране и еднообразното 
прилагане, като по този начин ще 
допринесе за по-ефективното 
функциониране на вътрешния пазар. В 
регламентите за създаване на ЕСФН се 
предвижда, че ЕНО могат да 
разработват проекти на технически 
стандарти в посочените от съответното 
законодателство области, които в 
съответствие с членове 290 и 291 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) ще бъдат 
представяни на Комисията за приемане 
чрез делегирани или изпълнителни 
актове. Докато в Директива …/…. 
[Сборна директива I] бе установена 
първата група от тези области, с 
настоящата директива следва да се 
определи допълнителна група от 
области, особено по отношение на 
Директива 2003/71/ЕО и Директива 
2009/138/ЕО, без това да засяга 
възможността за бъдещо добавяне на 
области.

(3) Създаването на трите ЕНО следва да 
бъде придружено от изготвянето на 
единен европейски правилник, който ще 
осигури последователното 
хармонизиране и еднообразното 
прилагане, като по този начин ще 
допринесе за още по-ефективното 
функциониране на вътрешния пазар и 
по-ефективното осъществяване на 
надзор на микроравнище. В 
регламентите за създаване на ЕСФН се 
предвижда, че ЕНО могат да 
разработват проекти на технически 
стандарти в посочените от съответното 
законодателство области, които в 
съответствие с членове 290 и 291 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) ще бъдат 
представяни на Комисията за приемане 
чрез делегирани или изпълнителни 
актове. Докато в Директива …/…. 
[Сборна директива I] бе установена 
първата група от тези области, с 
настоящата директива следва да се 
определи допълнителна група от 
области, особено по отношение на 
Директива 2003/71/ЕО и Директива 
2009/138/ЕО, без това да засяга 
възможността за бъдещо добавяне на 
области.

Or. lt

Изменение 298
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Създаването на трите ЕНО следва да 
бъде придружено от изготвянето на 
единен европейски правилник, който ще 
осигури последователното 
хармонизиране и еднообразното 
прилагане, като по този начин ще 
допринесе за по-ефективното 
функциониране на вътрешния пазар. В 
регламентите за създаване на ЕСФН се 
предвижда, че ЕНО могат да 
разработват проекти на технически 
стандарти в посочените от съответното 
законодателство области, които в 
съответствие с членове 290 и 291 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) ще бъдат 
представяни на Комисията за приемане 
чрез делегирани или изпълнителни 
актове. Докато в Директива …/…. 
[Сборна директива I] бе установена 
първата група от тези области, с 
настоящата директива следва да се 
определи допълнителна група от 
области, особено по отношение на 
Директива 2003/71/ЕО и Директива 
2009/138/ЕО, без това да засяга 
възможността за бъдещо добавяне на 
области.

(3) Създаването на трите ЕНО следва да 
бъде придружено от изготвянето на 
единен европейски правилник, който ще 
осигури последователното 
хармонизиране и еднообразното 
прилагане, като по този начин ще 
допринесе за още по-ефективното 
функциониране на вътрешния пазар и 
по-ефективното осъществяване на 
надзор на микроравнище. В 
регламентите за създаване на ЕСФН се 
предвижда, че ЕНО могат да 
разработват проекти на технически 
стандарти в посочените от съответното 
законодателство области, които в 
съответствие с членове 290 и 291 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) ще бъдат 
представяни на Комисията за приемане 
чрез делегирани или изпълнителни 
актове. Докато в Директива …/…. 
[Сборна директива I] бе установена 
първата група от тези области, с 
настоящата директива следва да се 
определи допълнителна група от 
области, особено по отношение на 
Директива 2003/71/ЕО и Директива 
2009/138/ЕО, без това да засяга 
възможността за бъдещо добавяне на 
области.

Or. lt

Изменение 299
Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Подготвянето и консултациите 
във връзка с мерките за изпълнение по 
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Директивата „Платежоспособност 
II“ са на доста напреднал етап и 
поради това, в интерес на ранното 
приключване, тези мерки за 
изпълнение следва да бъдат 
завършени. Последващите корекции 
следва да бъдат извършени в 
съответствие с процедурите за 
приемане на делегирани актове и 
регулаторни технически стандарти, 
съгласно посоченото в нея.

Or. en

Изменение 300
Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Поради разширения характер на 
актовете за изпълнение, 
Европейският парламент и Съветът 
следва да разполагат с три месеца, 
считано от датата на 
уведомяването, за възражения срещу 
делегиран акт или срещу регулаторен 
технически стандарт. По 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета този срок 
следва да може да бъде удължен с още 
три месеца.

Or. en

Изменение 301
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Новата структура в областта на 
надзора, установена от ЕСФН, ще 
изисква от националните надзорни 
органи да сътрудничат тясно на ЕНО. С 
измененията на съответното 
законодателство следва да се осигури 
премахването на правните пречки пред 
задълженията за обмен на информация, 
включени в предложените от Комисията 
регламенти за създаване на ЕНО.

(15) Новата структура в областта на 
надзора, установена от ЕСФН, ще 
изисква от националните надзорни 
органи да сътрудничат тясно на ЕНО. С 
измененията на съответното 
законодателство следва да се осигури 
премахването на правните пречки пред 
задълженията за обмен на информация, 
включени в предложените от Комисията 
регламенти за създаване на ЕНО и да се 
гарантира, че предоставянето на 
данни не създава ненужна 
бюрокрация.

Or. hu

Изменение 302
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Изготвянето на пълен списък на 
активите на предприятието е 
изключително важно за правилната 
оценка на финансовите рискове от 
надзорните органи. Това е особено 
важно съгласно Директива 
2009/138/ЕО, тъй като 
предприятията имат свободата да 
избират инвестициите си в 
съответствие с „принципа на 
благоразумие“. Поради това е 
необходимо държавите-членки да 
могат да изискват от 
предприятията за застраховане и 
презастраховане да предават на 
надзорните органи пълен списък с 
активите си, описани един по един, 
когато тази информация е 
необходима, за да могат 
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компетентните органи ефективно да 
изпълнят надзорната си роля.

Or. en

Обосновка

Предложеният от ЕОЗППО образец на активите дава информация, която е 
изключително важна за надзорните цели по Директивата „Платежоспособност II“ 
под формата на подробен списък на инвестициите. Тези списъци осигуряват средство 
за правилното оценяване на финансовите рискове, което е изключително важно във 
връзка с Директивата „Платежоспособност II“, тъй като предприятията имат 
свободата да правят инвестиционен избор в съответствие с „принципа на 
благоразумието“.

Изменение 303
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да се даде възможност за 
съгласуваното изчисляване на 
техническите резерви от страна на 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
съгласно Директива 2009/138/ЕО, е 
необходимо един централен орган да 
може периодично да извлича, публикува 
и актуализира определена техническа 
информация, свързана със срочната 
структура на безрисковия лихвен 
процент, като бъдат отчитани
промените на финансовите пазари. С 
оглед на техническия характер и 
застрахователното естество на тези 
задачи те следва да бъдат 
осъществявани от ЕОЗППО.

(17) За да се даде възможност за 
съгласуваното изчисляване на 
техническите резерви от страна на 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
съгласно Директива 2009/138/ЕО, е 
необходимо един централен орган да 
може периодично да извлича, публикува 
и актуализира определена техническа 
информация, свързана със срочната 
структура на безрисковия лихвен 
процент, отчитайки промените на 
финансовите пазари. Начинът, по 
който се извлича срочната структура 
на безрисковия лихвен процент, следва 
да е прозрачен, така че 
предприятията за застраховане и 
презастраховане да могат да 
използват тази срочна структура в 
своите политики за управление на 
риска. С оглед на техническия характер 
и застрахователното естество на тези 
задачи те следва да бъдат 
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осъществявани от ЕОЗППО.

Or. en

Изменение 304
Burkhard Balz

Предложение за директива
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) При разработването на новия 
режим за надзор следва да се избягва 
нежелателното въздействие върху 
третирането на застрахователния 
бизнес с дългосрочни гаранции. 
Пазарните смущения и намеси по 
отношение на съществуващите 
продукти следва да се ограничат до 
рамките на неизбежното. В тази 
връзка следва да се обърне специално 
внимание на избягването на 
изкуствената променливост на 
техническите резерви и допустимите 
собствени средства, надвишаващи 
капиталовите изисквания. Това 
следва да се постигне най-вече чрез 
ранна екстраполация на 
съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент. Освен 
приемането на делегирани актове и 
актове за изпълнение, Комисията 
следва също така да гарантира, че 
няма опасност да се наруши 
непрекъснатостта и по-
нататъшното развитие на 
застрахователните дейности с 
дългосрочни гаранции.

Or. en

Изменение 305
Sven Giegold
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Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се гарантира хармонизираното 
осигуряване на определени технически 
данни, служещи за изчисляването на 
капиталовото изискване за 
платежоспособност посредством 
стандартната формула, които например 
да позволят хармонизиран подход при 
използването на рейтинги, на 
ЕОЗППО следва да бъдат делегирани 
специфични задачи. Подробностите във 
връзка с изпълнението на тези задачи 
следва да бъдат допълнително уточнени 
в мерките, които ще бъдат приети чрез 
делегирани актове.

(18) За да се гарантира хармонизираното 
осигуряване на определени технически 
данни, служещи за изчисляването на 
капиталовото изискване за 
платежоспособност посредством 
стандартната формула, на ЕОЗППО 
следва да бъдат делегирани специфични 
задачи. Подробностите във връзка с 
изпълнението на тези задачи следва да 
бъдат допълнително уточнени в 
мерките, които ще бъдат приети чрез 
делегирани актове.

Or. en

Изменение 306
Peter Skinner

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Международното сближаване към 
базирани на риска режими за 
платежоспособност следва да бъде 
насърчавано. Тъй като някои трети 
държави могат да се нуждаят от повече 
време за адаптиране и прилагане на 
режим на платежоспособност, покриващ 
изцяло изискванията за еквивалентност, 
е необходимо чрез мерки на 
Комисията, приети посредством 
делегирани актове, да може да бъдат 
определяни преходни разпоредби по 
отношение на третирането на режимите 
на тези трети държави, особено когато 
е поет обществен ангажимент за 

(22) Международното сближаване към 
базирани на риска режими за 
платежоспособност следва да бъде 
насърчавано. Тъй като някои трети 
държави могат да се нуждаят от повече 
време за адаптиране и прилагане на 
режим на платежоспособност, покриващ 
изцяло изискванията за еквивалентност, 
е необходимо да бъдат определяни 
условия по отношение на третирането 
на режимите на тези трети държави, за 
да могат тези трети държави да 
бъдат признавани за временно 
еквивалентни. Това следва да се 
осъществи в контекста на 
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преминаване към режим, отговарящ 
на изискванията на Директива 
2009/138/ЕО.

предстоящите законодателни мерки 
за изпълнение на Директивата 
„Платежоспособност II“. 

Or. en

Изменение 307
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Международното сближаване към 
базирани на риска режими за 
платежоспособност следва да бъде 
насърчавано. Тъй като някои трети 
държави могат да се нуждаят от повече 
време за адаптиране и прилагане на 
режим на платежоспособност, покриващ 
изцяло изискванията за еквивалентност, 
е необходимо чрез мерки на Комисията, 
приети посредством делегирани актове, 
да може да бъдат определяни преходни 
разпоредби по отношение на 
третирането на режимите на тези трети 
държави, особено когато е поет 
обществен ангажимент за преминаване 
към режим, отговарящ на изискванията 
на Директива 2009/138/ЕО.

(22) Международното сближаване към 
базирани на риска режими за 
платежоспособност следва да бъде 
насърчавано. Тъй като някои трети 
държави могат да се нуждаят от повече 
време за адаптиране и прилагане на 
режим на платежоспособност, покриващ 
изцяло изискванията за еквивалентност, 
е необходимо чрез мерки на Комисията, 
приети посредством делегирани актове, 
да може да бъдат определяни преходни 
разпоредби по отношение на 
третирането на режимите на тези трети 
държави, особено когато е поет 
обществен ангажимент за преминаване 
към режим, отговарящ на изискванията 
на Директива 2009/138/ЕО. Следва 
също така да се подчертае, че при 
трети държави надзорът, основан на 
риска, не е достатъчен и те следва да 
разполагат със системи за групов 
надзор, подобни на тези в ЕС.

Or. hu

Изменение 308
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Съображение 24a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) Изчисляването на 
капиталовото изискване за 
платежоспособност за здравни 
застраховки следва да отразява 
националните системи за 
изравняване и също така да взема 
предвид промените в националното 
законодателство в областта на 
здравеопазването, тъй като те са 
основна част от застрахователната 
система в рамките на националните 
пазари на здравното застраховане.

Or. en

Обосновка

В някои държави-членки пазарите на здравното застраховане са се трансформирали 
от пазари за публично здравно застраховане в пазари за частно здравно застраховане, 
придружени от правителствени разпоредби и системи за изравняване. Това дава 
възможност на гражданите да купуват здравни застраховки, което следва да бъде 
отразено в изчисляването на капиталовото изискване за платежоспособност.

Изменение 309
Sven Giegold

Предложение за директива
Съображение 28a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) В контекста на финансовата 
криза и процикличните механизми, 
допринесли за пораждането ѝ и 
засилили отрицателните 
последствия от нея, Съветът за 
финансова стабилност (СФС), БКНБ 
и Г-20 дадоха препоръки за смекчаване 
на процикличните последствия от 
финансовото регулиране. Тези 
препоръки са пряко свързани с 
предприятията за застраховане и 
презастраховане като важен елемент 
от финансовата система.
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Or. en

Изменение 310
Sven Giegold

Предложение за директива
Съображение 28б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28б) Необходимо е да се гарантира, че 
капиталовите изисквания за 
платежоспособност вземат предвид 
макрофинансовите условия, в които 
действат предприятията за 
застраховане и презастраховане. 
Поради това от тези предприятия 
следва да се изисква да притежават 
антицикличен капиталов буфер, 
който да се увеличава, когато 
повишаването на стойността на 
активите на финансовите пазари се 
свързва с появата на системни 
рискове и да намалява в периоди на 
напрежение. Следователно 
антицикличният капиталов буфер се 
променя във времето, за да отразява 
потенциално нестабилните 
тенденции или балони на 
финансовите пазари, и може да има 
нулева стойност. Това би помогнало 
за намаляване на вероятността за 
нарушения на капиталовото 
изискване за платежоспособност без 
да е необходима последваща корекция 
на входящите параметри на пазарно 
съгласуваната оценка.

Or. en

Обосновка

Вместо да се манипулира стойността на пасивите чрез повишаване на сконтовия 
лихвен процент с „премии за неликвидност“ би било по-правилно да се следва 
Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ4) и да се изисква капиталът да се 
формира върху капиталовите изисквания за платежоспособност, където се очакват 
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балони в сферата на активите, така че при настъпването на криза предприятията да 
не нарушават незабавно капиталовите изисквания за платежоспособност и да не се 
налага да търсят начини за увеличаване на капитала при неблагоприятни 
обстоятелства. Поради това се предлага създаването на антицикличен буфер, 
подобен на изисквания от банките и създаден от ЕОЗППО (по препоръка на ЕССР).

Изменение 311
Sven Giegold

Предложение за директива
Съображение 28в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28в) С цел да се постигне съгласувано 
прилагане и да се гарантира 
пруденциален надзор на макроравнище 
в целия Съюз, е препоръчително 
Европейският съвет за системен риск 
(ЕССР) да разработи принципи, 
пригодени специално за икономиката 
на Съюза и да отговаря за 
наблюдението на прилагането на 
антицикличния буфер.

Or. en

Обосновка

ЕССР следва да играе роля в координирането на прилагането на антицикличните 
мерки за пруденциален надзор на микроравнище във всички държави и сектори.

Изменение 312
Sven Giegold

Предложение за директива
Съображение 28г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28г) Финансовата криза ясно показа, 
че финансовите институции 
подценяват изключително много 
равнището на кредитен риск от 
контрагента, свързан с 
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извънборсовите деривати. Това 
подтикна Г-20 през септември 2009 г. 
да призоват за извършване на клиринг 
на извънборсовите деривати чрез 
централен контрагент. Те също така 
поискаха извънборсовите деривати, 
които не могат да бъдат подложени 
на клиринг на централно равнище, да 
подлежат на по-високи капиталови 
изисквания, за да отразят в 
необходимата степен по-високия 
риск, свързан с тях.

Or. en

Обосновка

Също както на кредитните институции и инвестиционните предприятия, на 
застрахователите следва да бъдат предлагани стимули за използване на централни 
контрагенти в съответствие с Регламента за европейската пазарна 
инфраструктура (РЕПИ). Да се гарантира, че методите за капиталово изискване за 
платежоспособност изискват по-малко капитал за клиринг на деривати чрез 
централен контрагент, отколкото двустранните споразумения, е важен стимул 
(текстът е базиран на съображение 57 от Директивата за капиталовите 
изисквания).

Изменение 313
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Тъй като целите на настоящата 
директива, и по-специално 
подобряването на функционирането на 
вътрешния пазар чрез подсигуряване на 
високо, ефективно и съгласувано 
равнище на пруденциално регулиране и 
надзор, защитата на титулярите на 
полици и бенефициерите и по този 
начин на дружествата и потребителите, 
защитата на целостта, ефикасността и 
нормалното функциониране на 
финансовите пазари, запазването на 

(31) Тъй като целите на настоящата 
директива, и по-специално 
подобряването на функционирането на 
вътрешния пазар чрез подсигуряване на 
високо, ефективно и съгласувано 
равнище на пруденциално регулиране и 
надзор, защитата на титулярите на 
полици и бенефициерите и по този 
начин на дружествата и потребителите, 
защитата на целостта, ефикасността и 
нормалното функциониране на 
финансовите пазари, запазването на 
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стабилността на финансовата система и 
засилването на международната 
надзорна координация, не могат да 
бъдат постигнати в достатъчна степен 
от държавите-членки и поради обхвата 
на действието могат да бъдат по-добре 
постигнати на равнище на Съюза, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящата директива не би 
следвало да надхвърля необходимото за 
постигането на тези цели.

стабилността на финансовата система и 
засилването на международната 
надзорна координация, не могат да 
бъдат постигнати в достатъчна степен 
от държавите-членки и поради обхвата 
на действието могат да бъдат по-добре 
постигнати на равнище на Съюза, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящата директива не би 
следвало да надхвърля необходимото за 
постигането на тези цели и по-
специално да предписва изисквания за 
платежоспособност за 
институциите за професионално 
пенсионно осигуряване.

Or. de

Изменение 314
Diogo Feio

Предложение за директива
Член -1 – точка 1 (нова)
Директива 2002/92/ЕО
Член 3 – параграф 2 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 3, параграф 2 се добавя 
следната алинея:
„Държавите-членки незабавно 
предават информацията, събрана 
чрез информационния център, на 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно 
осигуряване, създаден с Регламент 
(ЕС) № 1093/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета (ЕОЗППО), 
който я публикува на своята 
интернет страница.“
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Or. en

Изменение 315
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 13 – точка 32a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 13 се добавя следната 
точка:
„(32a) „упълномощен централен 
контрагент“ означава централен 
контрагент, който предлага услуги за 
клиринг на деривативни 
инструменти, в съответствие с 
Регламент (ЕС) № .../2011 [РЕПИ];“

Or. en

Обосновка

Посочено в изменението на членове 105, параграф 6 и 111, параграф 1, буква еа) (нова) 
относно риска във връзка с неизпълнение от страна на контрагента.

Изменение 316
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 301а и 
съгласно условията, предвидени в 
членове 301б и 301в, във връзка с 
параграф 2, които определят за кои 
ключови аспекти трябва да бъдат 

4. За да гарантира единни условия за 
прилагане на параграф 2 от 
настоящия член, ЕОЗППО следва да 
разработи проекти на технически 
стандарти за изпълнение, за да
определят за кои ключови аспекти 
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оповестени агрегирани статистически 
данни, а също и формата, структурата, 
съдържанието и датата на публикуване 
на оповестяването.

трябва да бъдат оповестени агрегирани 
статистически данни, а също и формата, 
структурата, съдържанието и датата на 
публикуване на оповестяването, 
предвидено в настоящия член.

ЕОЗППО предава на Комисията тези 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение до 1 юли 2012 г.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в алинея първа 
технически стандарти за изпълнение 
съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 
1094/2010.

Or. en

Изменение 317
Peter Skinner, Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член 31 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За да се гарантира пълното 
спазване на разделението между 
делегирани актове и регулаторни 
технически стандарти, всички 
делегирани актове, за които е 
предвидено да станат регулаторни 
технически стандарти, следва да 
бъдат трансформирани в такива 
стандарти в срок от три години от 
публикуването на настоящата 
директива в Официалния вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Предвид новия обхват на регулаторните технически стандарти, включени в доклада, е 
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необходимо на ЕОЗППО да се предостави достатъчно време да се приспособи към 
новата си роля. Това изменение ще осигури плавен преход към регулаторните 
технически стандарти.

Изменение 318
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 4 – буква -а) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 35 – параграф 2 – буква а) – точка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) в параграф 2, буква а), точка i) се 
заменя със следното: 
„i) към предварително определени 
периоди, когато мащабът и 
сложността на рисковете, обичайни 
за дейността на застрахователно 
предприятие, са достатъчно ниски и 
когато може ясно да се докаже, че 
тежестта върху предприятието 
надхвърля ползите от 
информацията, ЕОЗППО ограничава 
изискването за редовно отчитане от 
страна на малки и средни 
предприятия до информацията, 
която се променя значително в 
течение на годината, при условие че 
поне веднъж в годината се извършва 
пълно отчитане.“

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се избягва прекомерната тежест за МСП, произтичаща от 
задължението за тримесечно отчитане, но надзорните органи следва да имат 
възможността да получат такава информация поне от големите и системни пазарни 
участници.

Изменение 319
Arlene McCarthy
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Предложение за директива
Член 2 – точка 4 – буква -а) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 35 – параграф 2 – буква а) – точка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в параграф 2, буква а), точка i) се 
заменя със следното: 
„i) към предварително определени 
периоди, като за периоди, по-кратки 
от 12 месеца редовната надзорна 
отчетност е ограничена до 
информацията, която се променя 
значително в течение на годината 
или е необходима, за да могат 
компетентните органи да 
изпълняват ефективно надзорната си 
роля;“

Or. en

Обосновка

Предложеният от ЕОЗППО образец на активите дава информация, която е 
изключително важна за надзорните цели по Директива „Платежоспособност II“ под 
формата на подробен списък на инвестициите. Тези списъци осигуряват средство за 
правилното оценяване на финансовите рискове, което е изключително важно във 
връзка с Директивата „Платежоспособност II“, тъй като предприятията имат 
свободата да правят инвестиционен избор в съответствие с „принципа на 
благоразумието“.

Изменение 320
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Article 2 – точка 4 – буква -а) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 35 – параграф 2 – буква а) – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в параграф 2, буква а), точка i) се 
заменя със следното: 
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„i) към предварително определени 
периоди, като за периоди, по-кратки 
от 12 месеца редовната надзорна 
отчетност за малки и средни 
застрахователни предприятия е 
ограничена до информацията, която 
се променя значително в течение на 
годината;“

Or. en

Изменение 321
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 2 – точка 4 – буква -а) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 35 – параграф 2 – буква а) – точка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в параграф 2, буква а), точка i) се 
заменя със следното: 
„ i) към предварително определени 
периоди, въз основа на навременно 
събиране на информация с оглед 
осъществяването на ефективен 
надзор;“

Or. pt

Изменение 322
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 2 – точка 4 – буква -аa) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 35 – параграф 2 – буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в параграф 2 се добавя следната 
буква: 



PE472.278v01-00 28/154 AM\877719BG.doc

BG

„aa) да освобождава 
застрахователните и 
презастрахователни предприятия от 
изискването за представяне на 
образците, определени с делегирани 
актове в съответствие с параграф 6, 
когато дейността на тези 
застрахователни и 
презастрахователни предприятия се 
осъществява единствено в 
държавата-членка, където 
предприятието е лицензирано;“

Or. en

Обосновка

За национални предприятия и групи, националните надзорни органи следва да могат да 
посочат определена информация, която се счита за необходима на национално 
равнище, за тримесечно и годишно отчитане.

Изменение 323
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 2 – точка 4 – буква aб) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 35 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) в параграф 2 се добавя следната 
буква:
„Държавите-членки следва да 
изискват от застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да представят на надзорните органи 
пълен списък с активите, описани 
един по един.“

Or. pt

Изменение 324
Arlene McCarthy
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Предложение за директива
Член 2 – точка 4 – буква -aб) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 35 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) в параграф 2 се добавя следната 
алинея: 
„Държавите-членки изискват 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да представят на надзорните органи 
като част от редовното отчитане 
или на ad hoc основа, пълен списък на 
активите под формата на отделни 
позиции, само когато такава 
информация е необходима, за да 
могат компетентните органи да 
изпълняват ефективно надзорната си
роля.“

Or. en

Обосновка

Предложеният от ЕОЗППО образец на активите дава информация, която е 
изключително важна за надзорните цели по Директива „Платежоспособност II“ под 
формата на подробен списък на инвестициите. Тези списъци осигуряват средство за 
правилното оценяване на финансовите рискове, което е изключително важно във 
връзка с Директивата „Платежоспособност II“, тъй като предприятията имат 
свободата да правят инвестиционен избор в съответствие с „принципа на 
благоразумието“.

Изменение 325
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 2 – точка 4 – буква - aб) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 35 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) в параграф 2 се добавя следната 
алинея: 
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„Държавите-членки изискват 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да представят на надзорните органи 
пълен списък на активите, включващ 
всеки от тях поотделно, само при 
извънредни обстоятелства.“

Or. en

Изменение 326
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 4 – буква -aб (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 35 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) в параграф 2 се добавя следната 
алинея: 
„Държавите-членки могат да 
освободят малките застрахователни 
предприятия от изискването за 
предаване на пълен списък с активи, 
включващ всеки от тях поотделно, 
когато може да бъде ясно доказано, че 
тежестта за предприятието 
надхвърля ползите от 
предоставената информация.“

Or. en

Изменение 327
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – точка 4 – буква -aб) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 35 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) в параграф 2 се добавя следната 
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алинея: 
„Когато държавите-членки изискват 
от застрахователните предприятия 
да предават пълен списък с активи, 
включващ всеки от тях поотделно, 
те следва да ограничат 
задълженията за отчитане за малки 
и средни предприятия.“

Or. en

Изменение 328
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 2 – точка 4 – буква –aв) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 35 – параграф 4 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aв) В параграф 4 се добавя следната 
буква:
ва) „трябва да спазва периодичност, 
която съответства на ефективния 
надзор, по възможност на всяко 
тримесечие.“

Or. pt

Изменение 329
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 4 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член 35 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 301а и 
съгласно условията, предвидени в 
членове 301б и 301в, за определяне на 
посочената в параграфи 1–4 
информация с цел гарантиране на 
сближаването на надзорната 
отчетност в необходимата степен.“

6. За да се осигури последователно 
хармонизиране в съответствие с 
настоящия член, ЕОЗППО 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти с цел
определяне на посочената в параграфи 
1–4 информация, времеви моменти и 
условия за възможно освобождаване.
ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в алинея първа 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Изменение 330
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква -а) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 37 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) добавя се следният параграф:

„5a. без това да нарушава тяхната 
сфера на компетентност, 
съответните надзорни органи 
полагат всички усилия, за да 
информират колегиумите на 
надзорните органи относно 
решението си за добавяне на капитал 
за застрахователно или 
презастрахователно предприятие.“
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Or. en

Изменение 331
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква -aa) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 37 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) добавя се следният параграф:

„5б. когато в колегиума на надзорните 
органи има разногласия относно 
решението на съответния надзорен 
орган да добави капитал в 
съответствие със случаите, посочени 
в букви а), б) и в) от параграф 1, 
органът за групов надзор или друг 
засегнат надзорен орган може да се 
консултира с ЕОЗППО. 
Консултацията с ЕОЗППО се 
извършва в рамките на един месец и 
всички съответни надзорни органи 
следва да бъдат информирани. Когато 
е поискано становището на ЕОЗППО, 
засегнатият надзорен орган го взема 
надлежно предвид преди да вземе 
своето решение. В съответствие с 
член 19, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010, ЕОЗППО играе 
ролята на посредник на този етап.“

Or. en

Обосновка

ЕОЗППО получава посреднически правомощия.

Изменение 332
Sylvie Goulard
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Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква -aб) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 37 – параграф 5в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) добавя се следният параграф:
„5в. ако в края на посочения в 
параграф 7 период не бъде постигнато 
споразумение в колегиума на 
надзорните органи и органът за 
групов надзор или друг засегнат 
надзорен орган е отнесъл въпроса до 
ЕОЗППО в съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010, 
засегнатият надзорен орган отлага 
решението си и изчаква решението на 
ЕОЗППО в съответствие с член 19, 
параграф 3 от същия регламент и 
взема своето решение в съответствие 
с това на ЕОЗППО.
Посоченият в параграфи 6 и 7 срок се 
счита за помирителна фаза по 
смисъла на член 19, параграф 2 от 
същия регламент. ЕОЗППО взема 
своето решение в рамките на два 
месеца. Въпросът не се отнася до 
ЕОЗППО след края на посочения в 
параграф 6 период или след 
постигането на споразумение между 
засегнатите надзорни органи.“

Or. en

Обосновка

ЕОЗППО получава посреднически правомощия.

Изменение 333
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква б)
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Директива 2009/138/ЕО
Член 37 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените в първата алинея 
технически стандарти за изпълнение се 
приемат съгласно член 15 от Регламент 
…/… [ЕОЗППО].

Посочените в първата алинея 
технически стандарти за изпълнение се 
приемат съгласно член 15 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Изменение 334
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 37 – параграф 7 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
които се предоставят на Комисията до 
31 декември 2011 г.

ЕОЗППО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
които се предоставят на Комисията до 
30 септември 2012 г.

Or. en

Изменение 335
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква бa) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 37 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) добавя се следният параграф:

"7a. За да гарантира единни условия 
за прилагане на настоящия член, 
ЕОЗППО следва да разработи 
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проекти на технически стандарти за 
изпълнение, за да определи обхвата и 
условията за външен одит на 
информацията, посочена в параграфи 
1–4.
ЕОЗППО предава на Комисията тези 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение до 1 януари 2013 г.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в алинея първа 
технически стандарти за изпълнение 
съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 
1094/2010.“

Or. en

Обосновка

Счетоводният баланс по Директива „Платежоспособност II“ се различава 
значително от корпоративните отчети и поради това е наложително тази проверка 
да бъде задължителна.

Изменение 336
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 7
Директива 2009/138/ЕО
Член 50 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 301а и 
съгласно условията, предвидени в 
членове 301б и 301в, допълнително 
уточняващи следното:

1. ЕОЗППО разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
допълнително уточняващи следното:

Or. en

Изменение 337
Sven Giegold
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Предложение за директива
Член 2 – точка 7 
Директива 2009/138/ЕО
Член 50 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. ЕОЗППО предава на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти за одобрение.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в алинея първа 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.“

Or. en

Изменение 338
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 7
Директива 2009/138/ЕО
Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е необходимо да се гарантира 
подходящо сближаване на оценката, 
посочена в член 45, параграф 1, буква 
а), Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а и съгласно условията, 
предвидени в членове 301б и 301в, за да 
уточни допълнително елементите на 
тази оценка.

2. Когато е необходимо да се гарантира 
подходящо сближаване на оценката, 
посочена в член 45, параграф 1, 
ЕОЗППО може да разработи проекти 
на регулаторни технически
стандарти, за да уточни допълнително 
елементите на тази оценка.

ЕОЗППО следва да предаде на 
Комисията тези проекти на 
технически стандарти за изпълнение. 
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в алинея първа 
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регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Изменение 339
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 2 – точка 10
Директива 2009/138/ЕО
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
технически стандарти за изпълнение, 
определящи условията на прилагане 
на членове 53, 54 и 55, допълнени от 
посочените в настоящия член 
делегирани актове, относно 
обхванатите от тези делегирани 
актове въпроси, особено по 
отношение на образците за публично 
оповестяване.

За да гарантира единни условия за 
прилагане на този раздел, ЕОЗППО 
следва да разработи проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
за да уточни:

a) процедурите, които да се следват и 
форматите и образците, които да се 
използват;
б) обхватът и изискванията за 
външно гарантиране на качеството 
от одитор.

Or. en

Обосновка

Тъй като хармонизираната информация се разкрива на обществеността, равнището 
на гарантиране на качеството на тази информация също следва да се основава на 
хармонизиран стандарт. Това се гарантира чрез технически стандарт, който 
позволява използването на опита на надзорни експерти.
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Изменение 340
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – точка 10
Директива 2009/138/ЕО
Член 56 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да гарантира единни условия за 
прилагане на настоящия раздел, 
ЕОЗППО следва да разработи 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение, за да определи обхвата и 
условията за външен одит на 
информацията, посочена в членове 51, 
53, 54 и 55.
ЕОЗППО предава на Комисията тези 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение до 1 януари 2013 г.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в алинея първа 
технически стандарти за изпълнение 
съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 
1094/2010.

Or. en

Обосновка

Счетоводният баланс по Директива „Платежоспособност II“ се различава 
значително от корпоративните отчети и поради това е наложително тази проверка 
да бъде задължителна.

Изменение 341
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 11a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 65
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Член 65 се заменя със следното:
„Член 65

Обмен на информация между 
надзорните органи на държавите-

членки
Член 64 не възпрепятства обмена на 
информация между надзорните 
органи на различните държави-
членки или между надзорните органи 
и ЕОЗППО. Тази информация е 
предмет на задължението за 
запазване на професионална тайна, 
предвидено в член 64.“

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че споделянето на информация между националните надзорни 
органи и ЕОЗППО не е възпрепятствано.

Изменение 342
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – точка 12a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Член 70 се заменя със следното:

„Член 70
Предаване на информация на 

централни банки, монетарни органи, 
надзорни органи на платежни 

системи и Европейския съвет за 
системен риск

1. Без да се засяга настоящият раздел, 
даден надзорен орган може да предава 
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информация, предназначена за 
изпълнението на техните задачи, на:
a) централни банки от Европейската 
система на централните банки 
(включително ЕЦБ) и други органи с 
подобна функция в качеството им на 
монетарни органи, когато тази 
информация има отношение към 
съответните им задължения, 
предвидени от закона, включително 
провеждането на парична политика и 
свързаното с това предоставяне на 
ликвидност, надзор на плащанията, 
системи за клиринг и сетълмент на 
ценни книжа и осигуряване на 
стабилността на финансовата 
система;
б) когато е уместно, на други 
национални публични органи, 
отговорни за надзора на платежните 
системи; и
в) Европейския съвет за системен 
риск (ЕССР), когато тази 
информация е свързана със 
задълженията му.
2. Тези органи може също да 
съобщават на надзорните органи 
такава информация, от каквато 
може да се нуждаят за целите на 
член 67. Информацията, получена в 
този контекст, е предмет на 
разпоредбите относно 
професионалната тайна, установени 
в настоящия раздел.
3. При извънредни обстоятелства, 
включително описаните в член 18 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010, 
държавите-членки позволяват на 
компетентните органи незабавно да 
съобщят информацията на 
централните банки от Европейската 
система на централните банки 
(включително ЕЦБ), когато тази 
информация има отношение към 
съответните им задължения, 
предвидени от закона, включително 



PE472.278v01-00 42/154 AM\877719BG.doc

BG

провеждането на парична политика и 
свързаното с това предоставяне на 
ликвидност, надзор на плащанията, 
системи за клиринг и сетълмент на 
ценни книжа и осигуряване на 
стабилността на финансовата 
система, както и на ЕССР, когато 
тази информация е свързана със 
задълженията му.“

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да приведе в съответствие разпоредбата относно обмена на 
информация с терминологията, използвана в другите директиви, свързани с 
финансовия сектор (по-специално Директива 2006/48/ЕО), включително при 
извънредни ситуации, и да гарантира достъпа на ЕССР до информация на надзорните 
органи.

Изменение 343
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 14 – буква -а) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 75 – параграф 1 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) в параграф 1 се добавя следната 
алинея:
„Ако оценката на категории активи 
или пасиви, посочена в букви а) и б), 
може да доведе до проциклични 
ефекти, стойността на тези активи 
или пасиви включва подходящите 
разумни добавки, за да се смекчат 
процикличните ефекти.“

Or. en
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Изменение 344
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – точка 14 – буква –a) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 75 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) в параграф 1, алинея първа, буква б) 
се заменя със следния текст:
„б) пасивите се оценяват на 
стойност, за която те могат да 
бъдат прехвърлени или уредени в 
сделка при справедливи пазарни 
условия между независими, 
осведомени и желаещи страни. При 
оценката на техническите резерви не 
се взема предвид информацията, 
свързана със специфичните за 
застрахователното и 
презастрахователното предприятие 
активи.“;

Or. fr

Обосновка

Изяснява мотивите, които стоят зад Директивата „Платежоспособност II“: 
отделна оценка на активите и пасивите.

Изменение 345
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 14 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член75 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 301а и 
съгласно условията, предвидени в 
членове 301б и 301в, за определяне на 

2. За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с оценката 
на активите и пасивите, ЕОЗППО 
разработва проекти на регулаторни 
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методите и допусканията, които да 
се използват при посочената в 
параграф 1 оценка на активите и 
пасивите.

технически стандарти с цел 
определяне на:

a) методите и допусканията, които 
да се използват при посочената в 
параграф 1 оценка на активите и 
пасивите, включително категориите 
активи и пасиви, посочени в трета 
алинея;
б) международните счетоводни 
стандарти, одобрени от Комисията 
съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002, 
които съответстват на посочения в 
параграф 1 подход за оценка на 
активите и пасивите;
в) подходите за оценка, когато 
липсват котирани пазарни цени или 
те не съответстват на посочения в 
параграф 1 подход за оценка на 
активите и пасивите;
г) алтернативните методи за оценка, 
които се използват, когато 
международните счетоводни 
стандарти, одобрени от Комисията 
съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 
на Европейския парламент и на 
Съвета, временно или постоянно не 
съответстват на посочения в 
параграф 1 подход за оценка на 
активите и пасивите.
ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
1 март 2012 г. На Комисията се 
предоставят правомощия за приемане 
на посочените в алинея първа 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Изменение 346
Sylvie Goulard
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Предложение за директива
Член 2 – точка 14a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 76 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

14a. Член 76, параграф 2 се заменя със 
следния текст:
„2. Стойността на техническите 
резерви отговаря на настоящата 
сума, която застрахователните и 
презастрахователни предприятия би 
трябвало да заплатят, ако 
прехвърляха своите застрахователни 
и презастрахователни задължения 
непосредствено на друго 
застрахователно и 
презастрахователно предприятие.
Стойността на техническите 
резерви не се влияе от активите на 
застрахователното и 
презастрахователно предприятия.“;

Or. fr

Обосновка

Изяснява мотивите, които стоят зад Директивата „Платежоспособност II“: 
отделна оценка на активите и пасивите.

Изменение 347
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 14a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 77 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

14a. В член 77 се добавя следният 
параграф:
„Капиталовото изискване за риск, 
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свързан с премии за неликвидност, е 
равно на максимума между нетната 
стойност на активите минус
пасивите и шоковия еквивалент на 
незабавния ефект върху нетната 
стойност на активите и пасивите, 
очакван в случай на спадане на 
стойността на премиите за 
неликвидност, наблюдавано на 
финансовите пазари. Размерът на 
спада се определя в съответствие с 
член 86, буква га).
В зависимост от равнището им на 
ликвидност пасивите могат да бъдат 
намалени със срочните структури на 
безрисковия лихвен процент, който 
включва 100%, 75% или 50% премии за 
неликвидност в съответствие с член 
86, буква га).“

Or. en

Обосновка

Премиите за неликвидност разчитат на ясно документирани наблюдения, че 
неликвидните активи имат по-ниски цени от еквивалентните им ликвидни активи. 
Както инвеститорите изискват премии за притежаване на неликвидни активи, 
пасивите с различни равнища на ликвидност следва да се вземат предвид при 
изчисляването на пазарно съгласуваната оценка на пасивите. Поради това в условия 
на напрежение на пазара премиите за неликвидност следва да се добавят към 
безрисковия лихвен процент, с който застрахователите намаляват своите 
застрахователни пасиви в зависимост от ликвидността на въпросните 
застрахователни пасиви (т.е. колкото по-неликвидни са пасивите, толкова по-голяма 
е разликата в премиите за неликвидност и сконтовия лихвен процент). Това е особено 
важно, тъй като техническите резерви съгласно Директива „Платежоспособност 
II“ включват понятието „добавка за риск“, която взема предвид колебанията в 
стойността на пасивите във вторичния пазар, които неизбежно се наблюдават в 
условия на напрежение на пазара.

Изменение 348
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – точка 14б (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 77 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

14б. В член 77, параграф 2 алинея 
първа се заменя със следния текст:
„2. Най-добрата прогнозна оценка 
съответства на вероятностно 
претеглената средна стойност на 
бъдещите парични потоци, като се 
вземе предвид стойността на парите 
във времето (очаквана настояща 
стойност на бъдещи парични 
потоци) при прилагане на 
съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент.
Съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент не взема 
предвид активите на 
застрахователното и 
презастрахователно предприятия.“

Or. fr

Обосновка

Изяснява мотивите, които стоят зад Директивата „Платежоспособност II“: 
отделна оценка на активите и пасивите.

Изменение 349
Burkhard Balz

Предложение за директива
Article 2 – точка 14a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 77 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

14a. В член 77, параграф 2 след първа 
алинея се добавя следната алинея:
„В момента, в който съответните 
финансови пазари вече не могат да се 
считат за достатъчно големи, 
ликвидни и прозрачни, за да 
гарантират надеждно репродуциране 
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на паричните потоци на 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия, 
се извършва екстраполация на 
съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент.“

Or. en

Изменение 350
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническа информация, изготвяна 
от Европейския орган за застраховане 
и професионално пенсионно 
осигуряване

Дисконтов процент

Or. en

Изменение 351
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО публикува техническа 
информация, включително 
съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент. Когато в 
периоди на високо напрежение върху 
ликвидността ЕОЗППО констатира 
появата на премии за неликвидност 
на финансовите пазари, се публикува 
и информация относно премиите за 
неликвидност, включително относно 

Съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент, която се 
използва за изчисляване на най-
добрата прогнозна оценка, посочена в  
член 77, параграф 2, се определя и 
публикува от ЕОЗППО за всяка 
валута от значение поне на всеки три 
месеца. Глава VII от настоящия дял 
се прилага въз основа на тази най-
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техния размер. ЕОЗППО наблюдава 
премиите за неликвидност и изготвя 
съответната информация по 
прозрачен, обективен и надежден 
начин. Необходимите за тази цел 
данни се извличат посредством 
методи и допускания, които могат да 
включват формули или определения 
на ЕОЗППО.

добра прогнозна оценка.

Or. en

Изменение 352
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО публикува техническа 
информация, включително съответната 
срочна структура на безрисковия лихвен 
процент. Когато в периоди на високо 
напрежение върху ликвидността 
ЕОЗППО констатира появата на 
премии за неликвидност на 
финансовите пазари, се публикува и 
информация относно премиите за 
неликвидност, включително относно 
техния размер. ЕОЗППО наблюдава 
премиите за неликвидност и изготвя 
съответната информация по 
прозрачен, обективен и надежден 
начин. Необходимите за тази цел 
данни се извличат посредством методи 
и допускания, които могат да включват 
формули или определения на ЕОЗППО.

ЕОЗППО публикува техническа 
информация, включително съответната 
срочна структура на безрисковия лихвен 
процент. Информация с такъв 
характер се извлича посредством 
методи и допускания, които могат да 
включват формули или определения на 
ЕОЗППО.

Or. en
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Изменение 353
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО публикува техническа 
информация, включително съответната 
срочна структура на безрисковия лихвен 
процент. Когато в периоди на високо 
напрежение върху ликвидността
ЕОЗППО констатира появата на 
премии за неликвидност на 
финансовите пазари, се публикува и
информация относно премиите за
неликвидност, включително относно 
техния размер. ЕОЗППО наблюдава 
премиите за неликвидност и изготвя 
съответната информация по прозрачен, 
обективен и надежден начин. 
Необходимите за тази цел данни се 
извличат посредством методи и 
допускания, които могат да включват 
формули или определения на 
ЕОЗППО.

ЕОЗППО публикува техническа 
информация, наред с другото относно
съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент, 
включително съществуването на 
премии за антицикличност в периоди 
на особено високо напрежение за 
финансовия пазар. Когато в периоди на 
финансово напрежение, констатирано 
от ЕОЗППО, съответната срочна 
структура на безрисковия лихвен 
процент показва наличието на премии 
за антицикличност, формулите, 
които се публикуват за съответната 
срочна структура на безрисковия 
лихвен процент, включват формули, 
които дават възможност на 
предприятията да изготвят 
информация относно премиите, 
включително относно техния размер. В 
подобни случаи ЕОЗППО наблюдава 
премиите за антицикличност и 
изготвя съответната информация по 
прозрачен, обективен и надежден начин. 
Необходимите за тази цел данни се 
извличат посредством методите, 
принципите и техниките, посочени в 
буква б), параграф 1 на член 86 и въз 
основа на подробните критерии и 
методи на изчисление и допускания, 
посочени в член 86, параграф 1, буква 
и).

Or. it
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Изменение 354
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО публикува техническа 
информация, включително съответната 
срочна структура на безрисковия лихвен 
процент. Когато в периоди на високо 
напрежение върху ликвидността 
ЕОЗППО констатира появата на 
премии за неликвидност на 
финансовите пазари, се публикува и
информация относно премиите за
неликвидност, включително относно 
техния размер. ЕОЗППО наблюдава 
премиите за неликвидност и изготвя 
съответната информация по 
прозрачен, обективен и надежден начин. 
Необходимите за тази цел данни се 
извличат посредством методи и 
допускания, които могат да включват 
формули или определения на 
ЕОЗППО.

ЕОЗППО публикува техническа 
информация, включително информация 
относно съответната срочна структура 
на безрисковия лихвен процент, 
включително в периоди на високо 
напрежение на финансовите пазари. 
Публикуваната съответна срочна 
структура на безрисковия лихвен 
процент [...] включва информация 
относно […] тези премии,
включително относно техния размер. 
ЕОЗППО изчислява премиите за 
неликвидност по прозрачен, обективен и 
надежден начин. Необходимите за тази 
цел данни се извличат посредством 
методи на изчисление и допускания,
посочени в [регулаторния технически 
стандарт], посочен в член 86, буква и).

Or. en

Обосновка

Промените са необходими, за да се приведе в съответствие прехвърлянето на 
правомощия на ЕОЗППО със съдебната практика на ЕС.

Изменение 355
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО публикува техническа 
информация, включително съответната 
срочна структура на безрисковия лихвен 
процент. Когато в периоди на високо 
напрежение върху ликвидността
ЕОЗППО констатира появата на
премии за неликвидност на 
финансовите пазари, се публикува и 
информация относно премиите за 
неликвидност, включително относно
техния размер. ЕОЗППО наблюдава 
премиите за неликвидност и изготвя 
съответната информация по прозрачен, 
обективен и надежден начин. 
Необходимите за тази цел данни се 
извличат посредством методи и 
допускания, които могат да включват 
формули или определения на 
ЕОЗППО.

ЕОЗППО публикува техническа 
информация, включително информация 
относно съответната срочна структура 
на безрисковия лихвен процент, 
включително премии за 
антицикличност в периоди на високо 
напрежение на финансовите пазари и 
основа за намиране на съответствия 
между премиите, когато паричните 
потоци на застрахователните пасиви 
съответстват на паричните потоци 
на висококачествените активи за 
периода на валидност на 
застрахователния договор. Ако 
съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент 
предвижда премии за 
антицикличност в периоди на високо 
напрежение на финансовите пазари, 
наблюдавани от ЕОЗППО, 
публикуваните формули за 
съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент включват 
формули, които позволяват на 
застрахователните и 
презастрахователни предприятия да 
изчислят информацията във връзка с 
тези премии, включително техния 
размер. 
В такъв случай ЕОЗППО наблюдава и 
премиите за антицикличност и 
изготвя съответната информация по 
прозрачен, обективен и надежден начин. 
Необходимите за тази цел данни се 
извличат в съответствие с 
методологиите, принципите и 
техниките, посочени в член 86, буква 
б) и посредством подробните 
критерии, методи на изчисление и 
допускания, определени в 
делегираните актове, посочени в член 
86, буква и).

В момента, в който съответните 
финансови пазари вече не могат да се 
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считат за достатъчно големи и 
ликвидни, за да позволяват на 
застрахователните предприятия да 
получават обезпечителни облигации в 
съответствие с техните парични 
потоци, се извършва екстраполация 
на съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент.

Or. en

Изменение 356
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО публикува техническа 
информация, включително съответната 
срочна структура на безрисковия лихвен 
процент. Когато в периоди на високо 
напрежение върху ликвидността 
ЕОЗППО констатира появата на премии 
за неликвидност на финансовите 
пазари, се публикува и информация 
относно премиите за неликвидност, 
включително относно техния размер. 
ЕОЗППО наблюдава премиите за 
неликвидност и изготвя съответната 
информация по прозрачен, обективен и 
надежден начин. Необходимите за 
тази цел данни се извличат
посредством методи и допускания, 
които могат да включват формули 
или определения на ЕОЗППО.

ЕОЗППО публикува техническа 
информация относно съответната 
срочна структура на безрисковия лихвен 
процент. Когато в периоди на високо 
напрежение върху ликвидността 
ЕОЗППО констатира появата на премии 
за антицикличност на финансовите 
пазари, се публикува и информация 
относно премиите за антицикличност, 
включително относно техния размер. 
ЕОЗППО наблюдава премиите за 
антицикличност и изготвя 
съответната информация по прозрачен, 
обективен и надежден начин в 
съответствие с методологиите, 
принципите, посочени в член 86, и 
посредством подробните критерии, 
методи на изчисление и допускания, 
определени в делегираните актове, 
посочени в член 86, буква и).

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да има правна сигурност по отношение на методите на изчисление, 
които следва да се използват за изчисляване на съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент. Методът следва да бъде ясно дефиниран в правен текст. 
Това е изключително важно за размера на техническите резерви в условия на пазарно 
напрежение. Премиите за антицикличност бяха въведени при последните обсъждания 
по този въпрос. Ако окончателното заключение е да се използват премии за 
антицикличност, това следва да се отрази в бъдещите правни текстове.

Изменение 357
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗППО публикува техническа 
информация, включително съответната 
срочна структура на безрисковия лихвен 
процент. Когато в периоди на високо 
напрежение върху ликвидността 
ЕОЗППО констатира появата на премии 
за неликвидност на финансовите пазари, 
се публикува и информация относно 
премиите за неликвидност, 
включително относно техния размер. 
ЕОЗППО наблюдава премиите за 
неликвидност и изготвя съответната 
информация по прозрачен, обективен и 
надежден начин. Необходимите за тази 
цел данни се извличат посредством 
методи и допускания, които могат да 
включват формули или определения на 
ЕОЗППО.

ОЗППО публикува техническа 
информация, включително съответната 
срочна структура на безрисковия лихвен 
процент. Когато в периоди на високо 
напрежение върху ликвидността 
ЕОЗППО констатира появата на премии 
за неликвидност на финансовите пазари, 
се публикува и информация относно 
премиите за неликвидност, 
включително относно техния размер и 
обосновка на метода на изчисление. 
ЕОЗППО наблюдава премиите за 
неликвидност и изготвя съответната 
информация по прозрачен, обективен и 
надежден начин. Необходимите за тази 
цел данни се извличат посредством 
методи и допускания, които могат да 
включват формули или определения на 
ЕОЗППО

Or. en

Обосновка

При изчисляването на премиите за неликвидност е изключително важно да се използва 
обективен метод, който е предварително известен, така че индустрията да може да 
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изчисли премиите за неликвидност във всеки един моменти, използвайки 
наблюдаваните на финансовите пазари данни.

Изменение 358
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗППО публикува техническа 
информация, включително съответната 
срочна структура на безрисковия лихвен 
процент. Когато в периоди на високо 
напрежение върху ликвидността 
ЕОЗППО констатира появата на
премии за неликвидност на 
финансовите пазари, се публикува и 
информация относно премиите за
неликвидност, включително относно 
техния размер. ЕОЗППО наблюдава 
премиите за неликвидност и изготвя 
съответната информация по прозрачен, 
обективен и надежден начин. 
Необходимите за тази цел данни се 
извличат посредством методи и 
допускания, които могат да включват 
формули или определения на ЕОЗППО.

ОЗППО публикува техническа 
информация, включително съответната 
срочна структура на безрисковия лихвен 
процент. Тази техническа информация 
позволява на застрахователните и 
презастрахователни предприятия да 
изчисляват премиите за 
антицикличност, особено в периоди 
на напрежение във финансовите 
пазари, и съответстващите си 
премии, когато паричните потоци на 
застрахователните пасиви 
съответстват на паричните потоци 
на висококачествените активи за 
периода на валидност на 
застрахователния договор. 

ЕОЗППО наблюдава премиите за 
антицикличност и 
съответстващите премии и изготвя 
съответната информация по прозрачен, 
обективен и надежден начин. 
Необходимите за тази цел данни се 
извличат от методи и допускания, 
които включват формули или 
определения на ЕОЗППО. Това се прави 
при спазване на разпоредбите на член 
86 от настоящата директива.

Or. en
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Изменение 359
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗППО публикува техническа 
информация, включително съответната 
срочна структура на безрисковия лихвен 
процент. Когато в периоди на високо 
напрежение върху ликвидността 
ЕОЗППО констатира появата на
премии за неликвидност на 
финансовите пазари, се публикува и 
информация относно премиите за
неликвидност, включително относно
техния размер. ЕОЗППО наблюдава 
премиите за неликвидност и изготвя 
съответната информация по 
прозрачен, обективен и надежден 
начин. Необходимите за тази цел 
данни се извличат посредством
методи и допускания, които могат да
включват формули или определения 
на ЕОЗППО.

ОЗППО публикува техническа 
информация, включително съответната 
срочна структура на безрисковия лихвен 
процент. Тя следва да включва най-вече 
информация относно прилагането на 
премии за антицикличност, основа за 
откриване на съответстващи премии 
и екстраполация на съответната 
срочна структура на безрисковия 
лихвен процент.

Премиите за антицикличност се 
прилагат в периоди на напрежение 
във финансовите пазари. Тези периоди 
се констатират от ЕОЗППО. 
Публикуваните формули за 
съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент следва да 
включват специфични формули за 
интегриране на информация, свързана 
с тези премии, включително относно
техните размери, от 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия.
Когато паричните потоци на 
застрахователните пасиви 
съответстват на паричните потоци 
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на висококачествените активи за 
периода на валидност на 
застрахователния договор, се 
прилагат съответстващите премии. 
Съгласно методологиите, посочени в 
член 86, изчисляването на 
съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент, 
включително съответстващата 
премия, се базират на очакваната 
вероятна стойност по подразбиране 
на свързаните активи. 
Публикуваните формули за 
съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент следва 
след това да включват специфични 
методи за интегриране на 
информация, свързана с тези премии, 
включително техния размер, от 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия.
Когато съответните финансови 
пазари за изчисляване на 
съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент вече не 
могат да се считат за достатъчно 
големи и ликвидни, за да позволяват 
на застрахователните предприятия 
да получават обезпечителни 
облигации в съответствие с техните 
парични потоци, се извършва 
екстраполация на съответната 
срочна структура на безрисковия 
лихвен процент.
ЕОЗППО извършва наблюдение на 
премиите за антицикличност, на 
съответствието и извличането на 
информация по прозрачен, обективен 
и надежден начин. Информацията за 
тези цели се извлича в съответствие 
с делегираните актове съгласно член 
86, буква б) и член 86, буква и).

Or. en
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Обосновка

Интегрирането на премии за антицикличност, съответстващи премии и 
екстраполация е необходимо, за да се избегнат изкуствените колебания в 
техническите резерви поради външни смущения във финансовите пазари. Освен това е 
изключително важно методологията, на която се базират изчисленията на 
съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, да предоставя правна 
сигурност.

Изменение 360
Sharon Bowles, Peter Skinner

Предложение за директива
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО публикува техническа 
информация, включително
съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент. Когато в 
периоди на високо напрежение върху 
ликвидността ЕОЗППО констатира 
появата на премии за неликвидност 
на финансовите пазари, се публикува
и информация относно премиите за 
неликвидност, включително относно
техния размер. ЕОЗППО наблюдава
премиите за неликвидност и изготвя 
съответната информация по 
прозрачен, обективен и надежден начин. 
Необходимите за тази цел данни се 
извличат посредством методи и 
допускания, които могат да включват 
формули или определения на 
ЕОЗППО.

1. Съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент, която 
следва да се използва за изчисляване на 
най-добрата прогнозна оценка, 
посочена в член 77, параграф 2, се 
определя и публикува от ЕОЗППО за 
всяка съответна валута поне веднъж 
на тримесечие. Глава VII от този дял 
се прилага въз основа на тази най-
добра прогнозна оценка.

2. Когато в периоди на високо 
напрежение върху финансовия пазар се 
констатира премия за 
антицикличност, извлечена по 
формулата, посочена в член 86 и с 
процент, по-висок от Х% пункта, се 
публикува адаптирана съответна 
срочна структура на безрисковия 
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лихвен процент за всяка съответна 
валута при същата честота като 
съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент, посочена 
в параграф 1. След това 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
имат право да използват 
адаптираната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент в 
съответствие с член 86 с оглед на 
изчисляването на най-добрата 
прогнозна оценка за някои пасиви в 
зависимост от равнището им на 
неликвидност. В такъв случай 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
разкриват публично използването на 
тази премия и паричния ефект върху 
финансовата им позиция.
3. За някои застрахователни договори, 
където паричните потоци за 
застрахователните пасиви 
съответстват на паричните потоци 
на висококачествените активи за 
периода на валидност на 
застрахователния договор, вместо 
премията за антицикличност се 
прилага съответстваща премия, 
базирана на очакваната вероятна 
стойност по подразбиране на 
съответстващите активи в 
съответствие с член 86.
4. ЕОЗППО изпълнява задачите, 
посочени в параграфи 1, 2 и 3, по 
прозрачен, обективен и надежден начин.

Or. en

Изменение 361
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 – точка 15
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Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочената в първия параграф 
информация се публикува най-малко 
веднъж на всяко тримесечие за всяка 
съответна валута във вид, който 
съответства на посочените в член 86 
методологии.“

заличава се

Or. en

Изменение 362
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочената в първия параграф 
информация се публикува най-малко 
веднъж на всяко тримесечие за всяка 
съответна валута във вид, който 
съответства на посочените в член 86 
методологии.

Посочената в първия параграф
информация се публикува най-малко 
веднъж на всяко тримесечие за всяка 
съответна валута. При изчисляването 
на техническите резерви 
застрахователните и 
презастрахователни предприятия 
използват формулите за 
съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент, 
публикувана от ЕОЗППО по смисъла 
на параграф 1.

Or. it

Изменение 363
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочената в първия параграф 
информация се публикува най-малко 
веднъж на всяко тримесечие за всяка 
съответна валута във вид, който 
съответства на посочените в член 86 
методологии.“

Посочената в първия параграф 
информация се публикува най-малко 
веднъж на всяко тримесечие за всяка 
съответна валута.

Or. en

Обосновка

Това изискване е преместено в параграфи 1 и 2, тъй като е свързано с това как се 
изчислява премията за антицикличност, а не как следва да се публикува.

Изменение 364
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочената в първия параграф 
информация се публикува най-малко 
веднъж на всяко тримесечие за всяка 
съответна валута във вид, който 
съответства на посочените в член 86 
методологии.“

Посочената в първия параграф 
информация се публикува най-малко 
веднъж на месец за всяка съответна 
валута във вид, който съответства на 
посочените в член 86 методологии.“

Or. en

Обосновка

Премията за неликвидност е мощен антицикличен инструмент. При условия на 
пазарно напрежение тази сигурност и прозрачност е изключително важна. През тези 
периоди информацията следва да се публикува дори по-често от веднъж на месец.

Изменение 365
Antolín Sánchez Presedo
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Предложение за директива
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочената в първия параграф 
информация се публикува най-малко 
веднъж на всяко тримесечие за всяка 
съответна валута във вид, който 
съответства на посочените в член 86 
методологии.“

Посочената в първия параграф 
информация се публикува най-малко 
веднъж на всяко тримесечие за всяка 
съответна валута.

Застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
използват съответните формули за 
изчисляване на съответната срочна 
структура на безрисковия лихвен 
процент, публикувана от ЕОЗППО 
съгласно настоящия член, при 
изчисляването на техническите 
резерви в съответствие с 
директивата.

Or. en

Изменение 366
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочената в първия параграф 
информация се публикува най-малко 
веднъж на всяко тримесечие за всяка 
съответна валута във вид, който 
съответства на посочените в член 86 
методологии.“

Посочената в първия параграф 
информация се публикува най-малко 
веднъж на всяко тримесечие за всяка 
съответна валута.

Формулите за изчисляване на 
съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент, базирани 
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на допусканията, посочени в 
настоящия член и публикувани от 
ЕОЗППО, се използват от 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
за изчисляване на техническите 
резерви в съответствие с 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Интегрирането на премии за антицикличност, съответстващи премии и 
екстраполация е необходимо, за да се избегнат изкуствените колебания в 
техническите резерви поради външни смущения във финансовите пазари. Освен това е 
изключително важно методологията, на която се базират изчисленията на 
съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент да предоставя правна 
сигурност. 

Изменение 367
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в периоди на високо 
напрежение върху ликвидността 
ЕОЗППО констатира появата на 
премии за неликвидност на 
финансовите пазари, извлечени по 
формулата, посочена в член 86, се 
публикува адаптирана съответна 
срочна структура на безрисковия 
лихвен процент за всяка съответна 
валута със същата честота като
съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент, посочена 
в параграф 1. Застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
могат да използват тази адаптирана 
съответна срочна структура на 
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безрисковия лихвен процент за 
изчисляването на най-добрата 
прогнозна оценка. В такъв случай 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
разкриват публично използването на 
тази премия и паричния ефект върху 
финансовата им позиция.

Or. en

Изменение 368
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 – точка 15 
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО изпълнява задачите, 
посочени в параграфи 1 и 2, по 
прозрачен, обективен и надежден 
начин.

Or. en

Изменение 369
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съответната срочна 
структура на безрисковия лихвен 
процент дава възможност за 
съответстваща премия, се прилага 
методология на изчисление в 
съответствие с член 86 и подробните 
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критерии, методи на изчисление и 
допускания, посочени в член 86, буква 
и), като се дава възможност на 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да изчисляват информацията, 
свързана с тази премия, включително 
нейния размер. В момента, в който 
съответните финансови пазари вече 
не могат да се считат за достатъчно 
големи и ликвидни, се извършва 
екстраполация на съответната 
срочна структура на безрисковия 
лихвен процент.

Or. en

Обосновка

Съответстващата премия е предмет на последните обсъждания по въпроса. Ако 
крайното заключение от тези обсъждания е да се използва съответстващата 
премия, това следва да се отрази в бъдещите правни текстове. Изключително важно 
е началният момент на екстраполацията да бъде посочен в текста от равнище 1 
като моментът, в който съответният финансов пазар вече не може да се счита за 
достатъчно голям и ликвиден, въпреки че точното определяне на екстраполацията 
следва да остане за равнище 2.

Изменение 370
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77a – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на техническите 
резерви в съответствие с 
настоящата директива 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
използват съответните формули за 
съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент, 
публикувана от ЕОЗППО съгласно 
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настоящия член.

Or. en

Изменение 371
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 2 – точка 16 
Директива 2009/138/ЕО
Член 86 – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) застрахователните договори, за 
които е приложима 
съответстващата премия, 
критериите за допустимост на вида 
активи, които могат да се използват 
за обезпечаване на 
застрахователните пасиви, и метода 
на изчисление на съответстващата 
премия на базата на стойността по 
подразбиране;

Or. en

Изменение 372
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 16 
Директива 2009/138/ЕО
Член 86 – параграф 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) подробната методология за 
изчисляване на премиите за 
неликвидност и критериите за 
определяне на процента на премиите 
за неликвидност, които могат да се 
прилагат за пасиви, в съответствие с 
член 77;

Or. en
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Обосновка

Премиите за неликвидност разчитат на ясно документирани наблюдения, че 
неликвидните активи имат по-ниски цени от еквивалентните им ликвидни активи. 
Както инвеститорите изискват премии за притежаване на неликвидни активи, 
пасивите с различни равнища на ликвидност следва да се вземат предвид при 
изчисляването на пазарно съгласуваната оценка на пасивите. Поради това в условия 
на напрежение на пазара премиите за неликвидност следва да се добавят към 
безрисковия лихвен процент, с който застрахователите намаляват своите 
застрахователни пасиви в зависимост от ликвидността на въпросните 
застрахователни пасиви (т.е. колкото по-неликвидни са пасивите, толкова по-голяма 
е разликата в премиите за неликвидност и сконтовия лихвен процент). Това е особено 
важно, тъй като техническите резерви съгласно Директива „Платежоспособност 
II“ включват понятието „добавка за риск“, която взема предвид колебанията в 
стойността на пасивите във вторичния пазар, които неизбежно се наблюдават в 
условия на напрежение на пазара.

Изменение 373
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 2 –  точка 16
Директива 2009/138/ЕО
Член 86 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) подробните критерии за елементите 
на техническата информация, методите 
за изчисляване и допусканията, както и 
по целесъобразност формулите и 
определенията, съгласно които 
информацията трябва да се изготвя от 
ЕОЗППО в съответствие с посоченото в 
член 77а.

и) подробните критерии за елементите 
на техническата информация, методите 
за изчисляване и допусканията, както и 
формулите и определенията, съгласно 
които информацията трябва да се 
изготвя от ЕОЗППО в съответствие с 
посоченото в член 77а.

Or. it

Обосновка

Предложеното изменение дава на Комисията правомощия да приема технически 
стандарти за изпълнение, когато определя приложението на разпоредбите на член 86 
по отношение на изчисляването на най-добрата прогнозна оценка. Следва да се 
отбележи, че във връзка с предложеното изменение, което разглежда съответната 
срочна структура на безрисковия лихвен процент, последната следва да се управлява 
чрез мерки на ниво 2 (делегирани актове).
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Изменение 374
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 2 – точка 16
Директива 2009/138/ЕО
Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
технически стандарти за изпълнение, 
определящи условията на прилагане на 
член 77, параграф 2, допълнен от
посочените в параграф 1, букви а)—з) 
от настоящия член делегирани 
актове, относно обхванатите от тези 
делегирани актове въпроси.

За да се гарантират единни условия
на прилагане на посочените в алинея 
първа, букви а)—и) разпоредби, 
ЕОЗППО разработва проекти на 
стандарти за изпълнение относно 
обхванатите от тези делегирани актове 
въпроси, за да определи най-вече, в 
случая на буква и), формулите за 
изчисление на премиите за 
антицикличност.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да има правна сигурност по отношение на методите на изчисление или 
допусканията, използвани за изчисляване на съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент. Методът на изчисление, допусканията и базата на 
данните следва да бъдат ясно дефинирани в правен текст. Това е изключително 
важно за размера на техническите резерви в условия на напрежение.

Изменение 375
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – точка 16
Директива 2009/138/ЕО
Член 86 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Застрахователните договори, за 
които е приложима 
съответстващата премия, 
критериите за допустимост на вида 
активи, които могат да се използват 
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за обезпечаване на 
застрахователните пасиви, и метода 
на изчисление на съответстващата 
премия.

Or. en

Обосновка

Премиите за антицикличност и съответстващите премии са предмет на последните 
обсъждания по този въпрос. Ако окончателното заключение е да се използват премии 
за антицикличност и съответстващи премии, това следва да се отрази в бъдещите 
правни текстове.

Изменение 376
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 2 – точка 16a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 86a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16а. Добавя се следният член:

„Член 86a

След приемането на актовете за 
изпълнение на Комисията се 
предоставят правомощия да приеме 
делегирани актове за всички 
последващи изменения на членове 37, 
параграф 6а, 75, параграф 2, 86 и 97, 
параграф 1, 111, параграф 1, 114, 
параграф 1, 127, параграф 1, 135, 
параграф 1, 143, параграф 2, 234, 248, 
параграф 7, 249, параграф 3 от 
Директива 2009/138/ЕО и да приема 
регулаторни технически стандарти 
за последващите изменения на всички 
други съответни членове.“

Or. en
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Изменение 377
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 17a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 94 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

17a. Член 94, параграф 3 се заменя със 
следния текст:
„3. Всички позиции на допълнителни 
собствени средства, които не 
попадат в обхвата на параграфи 1 и 2, 
се класифицират като капитал от 
ред 3. Всички позиции на основни 
собствени средства, които не 
попадат в обхвата на параграфи 1 и 2, 
се изключват от собствените 
средства.“

Or. en

Обосновка

Основните собствени средства, които не са постоянно налични, нито са подчинени на 
друго освен на акционерите (текстът на член 93, параграфи 1 и 2) не покриват 
загубите, както показаха банките по време на кризата. Поради това премахването на 
тези позиции от класифицирания капитал е в съответствие с ДКИ4.

Изменение 378
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 19a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 100 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

19a. Член 100, алинея втора се заменя 
със следния текст:
„Капиталовото изискване за 
платежоспособност се изчислява в 
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съответствие със стандартната 
формула от подраздел 2, както и 
където е уместно, посредством 
одобрен вътрешен модел, както е 
посочено в подраздел 3.
Когато се използва одобрен вътрешен 
модел, приложимото капиталово 
изискване за платежоспособност е 
равно на по-голямото капиталово 
изискване за платежоспособност 
съгласно вътрешния модел и 80 
процента от изчисленото 
посредством стандартната 
формула.“

Or. en

Обосновка

Кризата разкри опасностите от прекомерното разчитане на вътрешните модели. 
Това изменение гарантира, че стандартната формула винаги се изчислява а) така че 
да улесни сравнението между застрахователите и б) да позволи резултатите от 
вътрешния модел да бъдат сравнени със стандартната формула, за да се насочи 
вниманието на регулаторните органи към основните различия и да се предостави 
повече информация относно силните и слабите страни на вътрешния и регулаторния 
модел и в) да даде регулаторна основа на резултатите от вътрешния модел.

Изменение 379
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 –  точка 19б (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 101 – параграф 4 –алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

19б. Член 101, параграф 4, алинея 
втора се заменя със следния текст:
„Посоченият в параграф 1, буква е) 
операционен риск обхваща правния 
риск и риска от използвания модел, но 
изключва рискове, произхождащи от 
стратегически решения, както и 
репутационния риск.
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Рискът от използвания модел 
отразява потенциалното 
подценяване на другите рискове 
поради грешки в определянето на 
модела и калибрирането на 
параметрите на модела.“

Or. en

Обосновка

За да се ограничи допълнително прекомерното разчитане на вътрешни модели, следва 
да се добави допустима грешка (т.е. специфични допълнителни капиталови изисквания 
в категория „оперативен риск“), за да се вземе предвид фактът, че моделите не 
винаги адекватно отразяват света (неправилна спецификация) или че калибрирането 
на параметрите (колебания, корелации, споделяне на печалба и т.н.) подлежи на по-
голяма несигурност.

Изменение 380
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 19б (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 101 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

19б. В член 101 се добавя следният 
параграф:
„4a. За да се гарантира 
последователна хармонизация във 
връзка с параграф 4, ЕОЗППО 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти, за да 
определи изчисляването на подмодула 
на оперативния риск за определяне на 
модела и грешката в калибрирането 
на капиталовите изисквания за 
платежоспособност, съгласно 
посоченото в член 4. Изчислението 
следва да вземе предвид обема на 
операциите на застрахователните и 
презастрахователните предприятия.
ЕОЗППО предава на Комисията 
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проектите на регулаторни 
стандарти до 1 март 2012 г.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в алинея първа 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.“

Or. en

Изменение 381
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 19б (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 101 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

19б. В член 101 се добавя следният 
параграф:
„5a. Държавите-членки изискват от 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да поддържат допустими собствени 
средства в допълнение към 
капиталовите изисквания за 
платежоспособност, посочени в член 
2–5, като антицикличен буфер, който 
може да бъде намаляван в периоди на 
високо напрежение върху 
финансовите пазари, констатирано 
от ЕОЗППО.“

Or. en

Обосновка

Вместо да се манипулира стойността на пасивите чрез повишаване на сконтовия 
лихвен процент с „премии за неликвидност“, би било по-правилно да се следва 
Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ4) и да се изисква капиталът да се 
формира върху капиталовите изисквания за платежоспособност, така че при 
настъпването на криза предприятията да не нарушават незабавно капиталовите 
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изисквания за платежоспособност и да не се налага да търсят начини за увеличаване 
на капитала при неблагоприятни обстоятелства. Поради това се предлага 
създаването на антицикличен буфер, подобен на изисквания от банките и създаден от 
ЕОЗППО в съответствие с търговския цикъл.

Изменение 382
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 19б (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 101 – параграф 7 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

19б. В член 101 се добавя следният нов 
параграф:

„5б. За да гарантира последователна 
хармонизация във връзка с параграф 5а 
ЕОЗППО, след консултация с ЕССР, 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти, за да 
определи изчисляването на 
антицикличния буфер и критериите 
за определяне на високо напрежение 
на финансовите пазари в 
съответствие с посоченото в 
параграф 5а.
ЕОЗППО предава на Комисията 
проектите на регулаторни 
стандарти до 1 март 2012 г.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в алинея първа 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.“

Or. en

Обосновка

Вместо да се манипулира стойността на пасивите чрез повишаване на сконтовия 
лихвен процент с „премии за неликвидност“, би било по-правилно да се следва 
Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ4) и да се изисква капиталът да се 
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формира върху капиталовите изисквания за платежоспособност, така че при 
настъпването на криза предприятията да не нарушават незабавно капиталовите 
изисквания за платежоспособност и да не се налага да търсят начини за увеличаване 
на капитала при неблагоприятни обстоятелства. Поради това се предлага 
създаването на антицикличен буфер, подобен на изисквания от банките и създаден от 
ЕОЗППО в съответствие с търговския цикъл.

Изменение 383
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 19в (нов)
Директива 2009/138/ЕО
Член 105 – параграф 6 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

19в. В член 105, параграф 6 се добавя 
следната алинея след алинея втора:
„Когато се извършва клиринг на 
договори за извънборсови деривати 
чрез упълномощен централен 
контрагент, съответното 
капиталово изискване във връзка с 
риска от неизпълнение на 
контрагента е по-ниско, отколкото в 
случай че клирингът на договора не е 
извършен по този начин.“

Or. en

Обосновка

С цел да се спазят изискванията на Регламента за европейската пазарна 
инфраструктура и третирането на експозиции към централни контрагенти в ДКИ4 е 
необходимо да се гарантира, че дериватите, на които е извършен клиринг чрез 
централен контрагент, са третирани по-благоприятно от тези, на които не е 
извършен такъв клиринг;

Изменение 384
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 –  точка 20 
Директива 2009/138/ЕО
Член 109a – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на оценката на 
посочените в член 101, параграф 5
техники за намаляване на риска,

1. Може да се използва външна
кредитна оценка,

които улесняват изчисляването на
посочения в член 105, параграф 5 
пазарен рисков модул и по 
целесъобразност на посочения в член 
105, параграф 6 рисков модул във 
връзка с неизпълнение от страна на 
контрагента, ЕОЗППО:

за да се изчисли посоченият в член 
105, параграф 5 пазарен рисков модул и 
посоченият в член 105, параграф 6 
рисков модул във връзка с 
неизпълнение от страна на контрагента 
при следните условия:

Or. en

Изменение 385
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109a – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на оценката на 
посочените в член 101, параграф 5 
техники за намаляване на риска,
които улесняват изчисляването на 
посочения в член 105, параграф 5 
пазарен рисков модул и по 
целесъобразност на посочения в член 
105, параграф 6 рисков модул във 
връзка с неизпълнение от страна на 
контрагента, ЕОЗППО:

1. За да се гарантират единни условия 
на прилагане на настоящия член и за 
целите на улесняването на 
изчисляването на посочения в член 105, 
параграф 5 пазарен рисков модул и на 
посочения в член 105, параграф 6 
рисков модул във връзка с 
неизпълнение от страна на контрагента, 
оценяването на техниките за 
намаляване на риска, посочени в член 
101, параграф 5 и изчисляването на 
техническите резерви, ЕОЗППО 
разработва проекти на технически 
стандарти за изпълнение във връзка с:

Or. en
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Изменение 386
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 –  точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109a – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) преценява дали агенциите за 
външна кредитна оценка отговарят 
на изискванията и класифицира 
техните кредитни оценки по 
обективна скала на степените на 
кредитно качество;

a) общата стойност на счетоводния 
отчет на застрахователното 
предприятие е по-малка от 25 
милиарда евро и предприятието е 
доказало, че не може да оцени 
кредитния риск по друг начин и;

Or. en

Изменение 387
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109a – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) преценява дали агенциите за 
външна кредитна оценка отговарят 
на изискванията и класифицира 
техните кредитни оценки по 
обективна скала на степените на 
кредитно качество;

a) списъци на регионалните и 
местните органи на управление, 
експозициите към които се 
третират като експозиции към 
националното правителство, в чиято 
компетентност попадат, доколкото 
няма разлика в риска между такива 
експозиции поради специфичните 
правомощия на първите за събиране 
на приходи и съществуването на 
специфични институционални 
договорености, чиито ефект е 
намаляване на риска от неизпълнение;

Or. en
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Изменение 388
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109a – параграф 1 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) публикува списък на регионалните и 
местните органи на управление, 
експозициите към които се 
третират като експозиции към 
националното правителство;

б) АВКО са всички агенции за 
кредитен рейтинг, регистрирани или 
сертифицирани в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1060/2009, или ако 
не са регистрирани в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1060/2009, чиято 
допустимост е оценена от 
Европейските надзорни органи (ЕНО) 
чрез Съвместния комитет и подлежи 
на методологичните изисквания, 
предвидени в дял II от Регламент 
(ЕО) № 1060/2009;

Or. en

Изменение 389
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109a – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) публикува списък на регионалните и 
местните органи на управление, 
експозициите към които се 
третират като експозиции към 
националното правителство;

б) списък с институциите за външни 
кредитни оценки и класифициране на 
техните кредитни оценки по 
обективна скала на степените на 
кредитно качество в съответствие с 
подробни критерии за признаване на 
институциите за външна кредитна 
оценка и за свързването на 
кредитните оценки със скала на 
кредитното качество, съгласно 
установеното с [регулаторния 
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технически стандарт], посочен в член 
111, параграф 1, буква н).

Or. en

Изменение 390
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109a – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) определя посочения в член 106, 
параграф 2 капиталов индекс, 
изчислява посочената в член 106 
симетрична корекция и редовно 
публикува набор от данни и за двете;

заличава се

Or. en

Изменение 391
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109a – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) определя посочения в член 106, 
параграф 2 капиталов индекс, изчислява
посочената в член 106 симетрична 
корекция и редовно публикува набор от 
данни и за двете;

в) посочения в член 106, параграф 2 
капиталов индекс и посочената в член 
106 симетрична корекция в 
съответствие с подробните 
критерии, установени с 
[регулаторния технически стандарт], 
посочен в букви в) и о) на член 111, 
параграф 1, буква о);

Or. en
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Изменение 392
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109a – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) определя корекциите, които трябва 
да бъдат направени за фиксираните 
спрямо еврото валути в рамките на 
посочения в член 105, параграф 5 
подмодул на валутния риск.

заличава се

Or. en

Изменение 393
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109a – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) определя корекциите, които трябва да 
бъдат направени за фиксираните спрямо 
еврото валути в рамките на посочения в 
член 105, параграф 5 подмодул на 
валутния риск.

г) корекциите, които трябва да бъдат 
направени за фиксираните спрямо 
еврото валути в рамките на посочения в 
член 105, параграф 5 подмодул на 
валутния риск, в съответствие с 
подробните критерии за корекциите 
за фиксираните спрямо еврото 
валути с цел улесняване на 
изчисляването на подмодула на 
валутния риск съгласно установеното 
с [регулаторния технически 
стандарт], посочен в член 111, 
параграф 1, буква н).

Or. en
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Изменение 394
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109a – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. ЕОЗППО предава на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти за изпълнение до 12 
септември 2012 г.

Or. en

Изменение 395
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109a – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в алинея първа 
технически стандарти за изпълнение 
съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 
1094/2010.

Or. en

Изменение 396
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
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Директива 2009/138/ЕО
Член 109a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За улесняване на изчисляването на 
здравнозастрахователния 
подписвачески рисков модул, посочен в 
член 105, параграф 4, ЕОЗППО 
изчислява и публикува стандартните 
отклонения във връзка със 
специфични национални 
законодателни мерки на държавите-
членки, които позволяват поделянето 
на плащания на обезщетения във 
връзка със здравнозастрахователни 
рискове между застрахователни и 
презастрахователни предприятия и
които отговарят на определени 
критерии.

2. По отношение на АВКО 
Съвместният комитет:

a) оповестява списък на допустимите 
АВКО;
б) потвърждава, че индивидуалните 
кредитни оценки са достъпни при 
равностойни условия най-малкото за 
всички кредитни институции, които 
имат законен интерес към тези 
индивидуални кредитни оценки;
в) класифицира външните кредитни 
оценки по обективна скала на 
степените на кредитно качество.

Or. en

Изменение 397
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За улесняване на изчисляването на 2. За да се гарантират единни условия 
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здравнозастрахователния подписвачески 
рисков модул, посочен в член 105, 
параграф 4, ЕОЗППО изчислява и 
публикува стандартните отклонения във 
връзка със специфични национални 
законодателни мерки на държавите-
членки, които позволяват поделянето на 
плащания на обезщетения във връзка 
със здравнозастрахователни рискове 
между застрахователни и 
презастрахователни предприятия и 
които отговарят на определени
критерии.

на прилагане на настоящия член и за 
улесняване на изчисляването на 
здравнозастрахователния подписвачески 
рисков модул, посочен в член 105, 
параграф 4, ЕОЗППО разработва 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение, с които се установяват 
[…] стандартните отклонения във 
връзка със специфични национални 
законодателни мерки на държавите-
членки, които позволяват поделянето на 
плащания на обезщетения във връзка 
със здравнозастрахователни рискове 
между застрахователни и 
презастрахователни предприятия и 
които отговарят на подробните
критерии, установени с делегираните 
актове, посочени в член 111, параграф 
1, буква р).
ЕОЗППО предава на Комисията тези 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение до 12 септември 2012 г.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в алинея втора 
технически стандарти за изпълнение 
съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 
1094/2010.

Or. en

Изменение 398
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За улесняване на изчисляването на 
здравнозастрахователния подписвачески 
рисков модул, посочен в член 105, 
параграф 4, ЕОЗППО изчислява и

2. За улесняване на изчисляването на 
здравнозастрахователния подписвачески 
рисков модул, посочен в член 105, 
параграф 4, ЕОЗППО публикува, в 
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публикува стандартните отклонения във 
връзка със специфични национални 
законодателни мерки на държавите-
членки, които позволяват поделянето на
плащания на обезщетения във връзка 
със здравнозастрахователни рискове 
между застрахователни и 
презастрахователни предприятия и 
които отговарят на определени
критерии.

съответствие с изчисленията, 
предоставени от компетентните 
надзорни органи на съответните 
държави-членки, стандартните 
отклонения в съответствие с член 104, 
параграф 4 от Директива 209/138/ЕО 
във връзка със специфични национални 
законодателни мерки на държавите-
членки, които позволяват поделянето на 
обезщетения във връзка със 
здравнозастрахователни рискове между 
застрахователни и презастрахователни 
предприятия и които отговарят на
следните критерии:

а) системата за поделяне на 
обезщетенията или рисковете е 
прозрачна и е напълно уточнена преди 
периода, за който се прилага;
б) системата за поделяне на 
обезщетенията или рисковете, броят 
на застрахователните предприятия, 
участващи в Системата за 
изравняване на здравните рискове 
(СИЗР), и рисковите характеристики 
на дейностите, подлежащи на СИЗР, 
гарантират, че за всяко предприятие, 
участващо в СИЗР, колебанията във 
връзка с рисковете, свързани с 
определянето на премиите и на 
резервите на дейностите, подлежащи 
на СИЗР, са намалени значително 
посредством СИЗР;
в) здравното осигуряване, подлежащо 
на СИЗР, е задължително и служи 
като частична или пълна 
алтернатива на здравното покритие, 
предоставяно от задължителната 
система за социална сигурност;
г) в случай на неизпълнение от страна 
на застрахователни предприятия, 
участващи в СИЗР, едно или няколко 
правителства гарантират пълното 
удовлетворяване на вземанията на 
титулярите на полици във връзка със 
застрахователни дейности, 
подлежащи на СИЗР;
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д) ако бъде въведена нова СИЗР или 
съществуващата СИЗР бъде 
значително изменена и не 
съществуват исторически данни за 
изчисляване на стандартното 
отклонение, но изискванията на букви 
а)—г) като цяло са изпълнени, 
стандартното отклонение се 
определя на базата на експертната 
оценка на компетентния надзорен 
орган на съответната държава-
членка. Мотивите, изложени в 
експертната оценка, се разкриват.
Комисията може да приеме 
делегирани актове в съответствие с 
член 310, буква а) за определяне на 
допълнителни критерии.

Or. en

Изменение 399
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 20 (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 109a – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. С цел улесняване на изчисляването 
на посочения в член 105, параграф 5, 
алинея 1 пазарен рисков модул 
ЕОЗППО има следните задачи:
а) публикува списъци на регионални 
правителства и местни органи, 
експозициите към които трябва да се 
третират като експозиции към 
централните правителства, в чиято 
юрисдикция са установени същите, 
при условие че няма разлика в риска 
между такива експозиции вследствие
на специфичните правомощия на 
горните за събиране на приходи и са 
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налице специфични 
институционални договорености, 
ефектът от които е да се намали 
рискът от неизпълнение;
б) определя корекциите, които трябва 
да бъдат направени за фиксираните 
спрямо еврото валути в рамките на 
посочения в член 105, параграф 5 
подмодул на валутния риск; както и
в) определя посочения в член 106, 
параграф 2 подходящ капиталов 
индекс, изчислява посочената в 
член 106 симетрична корекция и 
ежемесечно публикува набор от данни 
и за двете.“

Or. en

Изменение 400
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109a – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. ЕОЗППО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение 
за определяне на условията за 
категоризация в съответствие с 
параграф 2а, буква а) и б).
ЕОЗППО предава на Комисията тези 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение до [дата].
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на тези 
технически стандарти за изпълнение 
съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 
1094/2010.

Or. en
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Изменение 401
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 21
Директива 2009/138/ЕО
Член 111 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирани актове и актове за 
изпълнение

Регулаторни технически стандарти

Or. en

Изменение 402
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 21
Директива 2009/138/ЕО
Член 111 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 301а и 
съгласно условията, предвидени в 
членове 301б и 301в, предвиждащи 
следното:

1. За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с член 101 и 
членове 103—109, ЕОЗППО 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти с цел 
определяне на:

Or. en

Изменение 403
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 21
Директива 2009/138/ЕО
Член 111 – параграф 1 – буква еa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) метода, който следва да се 
използва при оценяването на 
капиталовите изисквания за риска от 
неизпълнение на контрагента при 
експозиция към упълномощен 
централен контрагент съгласно член 
105. Тези параметри се определят, за 
да се гарантира съответствие с 
третирането на тези експозиции при 
кредитни институции и 
инвестиционни фирми в 
съответствие с изискванията на 
Директива 2012/xx./ЕС (ДКИ4);

Or. en

Обосновка

С цел да се спазят изискванията на Регламента за европейската пазарна 
инфраструктура и третирането на експозиции към централни контрагенти в ДКИ4, 
е необходимо да се гарантира, че дериватите, на които е извършен клиринг чрез 
централен контрагент, са третирани по-благоприятно от тези, на които не е 
извършен такъв клиринг;

Изменение 404
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 21
Директива 2009/138/ЕО
Член 111 – параграф 1 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) подхода, който да се прилага по 
отношение на свързаните 
предприятия по смисъла на член 212 
при изчисляването на капиталовото 
изискване за платежоспособност, по-
конкретно изчисляването на под-
модула на риска, свързан с акции, 
посочен в член 105, параграф 5, като 
се отчита вероятното намаляване на 

заличава се
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волатилността на стойността на 
тези свързани предприятия, 
произтичаща от стратегическото 
естество на тези инвестиции и 
влиянието, упражнявано от 
предприятието, притежаващо 
участие, върху свързаните 
предприятия;

Or. en

Обосновка

Има голяма вероятност резултатите от работата на свързаните предприятия да е 
силно обвързана със застрахователя/презастрахователя. Няма причина да се приема, 
че участниците в тях следва да се третират като по-малко рискови от 
капиталовите участия и поради това да подлежат на специално третиране.

Изменение 405
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 21
Директива 2009/138/ЕО
Член 111 – параграф 1 – буква р)

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) подробните критерии, на които 
националните законодателни мерки 
трябва да отговарят, и изискванията 
във връзка с изчисляването на 
стандартното отклонение с цел 
улесняване на изчисляването на 
здравнозастрахователния 
подписвачески рисков модул съгласно 
член 109а, параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Член 109а, параграф 2 въвежда изключение за някои приватизирани 
здравноосигурителни предприятия. Целта е да се гарантира, че капиталовите 
изисквания за този вид дейност могат да бъдат по-ниски от тези за други 
здравноосигурителни дейности. Такова изключение не е необходимо. Рамковата 
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директива включва механизми като специфични параметри за предприятията и 
вътрешни модели, насочени към националните особености.

Изменение 406
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 2 – точка 21
Директива 2009/138/ЕО
Член 111 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 301а и 
съгласно условията, предвидени в 
членове 301б и 301в, определящи 
количествени ограничения и критерии 
за допустимост на активите. Тези 
делегирани актове се отнасят за 
активите, покриващи техническите 
резерви, като се изключват активите, 
държани във връзка с 
животозастрахователни договори, при 
които инвестиционният риск се носи от 
титулярите на полици. Тези мерки се 
преразглеждат от Комисията в 
светлината на развитията на 
стандартната формула и на финансовите 
пазари.

2. За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с 
капиталовото изискване за 
платежоспособност, ЕОЗППО може 
да разработи проекти на регулаторни 
стандарти, определящи количествени 
ограничения и критерии за допустимост 
на активите, с цел да се обърне 
внимание на рискове, които не са 
обхванати в подходяща степен от 
даден подмодул.

ЕОЗППО може да представи на 
Комисията тези проекти на 
регулаторни технически стандарти 
до 1 март 2012 г.
На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010.
Тези регулаторни технически 
стандарти могат да се отнасят за 
активите, покриващи техническите 
резерви, като се изключват активите, 
държани във връзка с 
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животозастрахователни договори, при 
които инвестиционният риск се носи от 
титулярите на полици. Тези 
регулаторни технически стандарти 
могат да се преразглеждат от 
Комисията в светлината на развитията 
на стандартната формула и на 
финансовите пазари.

Or. en

Изменение 407
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 25a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 129 – параграф 4 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) В член 129, параграф 4 следната 
алинея се добавя след първа алинея:
„За целите на изчисляването на 
границите, посочени в параграф 3, от 
предприятията не се изисква да 
изчисляват капиталовите изисквания 
за платежоспособност на всяко 
тримесечие.“

Or. en

Изменение 408
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 2 – точка 29
Директива 2009/138/ЕО
Член 135 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) определянето, измерването, 
наблюдението, управлението и 

a) определянето, измерването, 
наблюдението, управлението и 
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отчитането на рисковете, възникващи 
от инвестиции във връзка с член 132, 
параграф 2, първа алинея;

вътрешното отчитане на рисковете, 
възникващи от инвестиции във връзка с 
член 132, параграф 2, първа алинея;

Or. pt

Изменение 409
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 2 – точка 29
Директива 2009/138/ЕО
Член 135 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) определянето, измерването, 
наблюдението, управлението и 
отчитането на специфичните рискове, 
възникващи от инвестиции в 
деривативни инструменти и активи, 
посочени в член 132, параграф 4, втора 
алинея.

б) определянето, измерването, 
наблюдението, управлението и 
вътрешното отчитане на 
специфичните рискове, възникващи от 
инвестиции в деривативни инструменти 
и активи, посочени в член 132, параграф 
4, втора алинея.

Or. pt

Изменение 410
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 30 – буква a)
Директива 2009/138/ЕО
Член 138 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на изключителен срив на 
финансовите пазари, установен от 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
в съответствие с настоящия 
параграф, надзорният орган може да 
удължи срока, определен във втората 
алинея на параграф 3, с друг подходящ 

В случай на изключителен срив на 
финансовите пазари, надзорният орган 
може да удължи срока, определен във 
втората алинея на параграф 3, с друг 
подходящ срок, отчитащ всички 
съответни фактори.
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срок, отчитащ всички съответни 
фактори.

Or. en

Изменение 411
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 30 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 138 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат правомощията на 
ЕОЗППО по член 18 от Регламент 
…../…., за целите на настоящия 
параграф ЕОЗППО, по искане от 
страна на съответния надзорен 
орган, приема отделно решение по 
отношение на отправилия искането 
надзорен орган, в което се декларира 
наличието на изключителен срив на 
финансовите пазари. Изключителен 
срив на финансовите пазари 
съществува, когато едно или повече 
застрахователни или 
презастрахователни предприятия не 
са в състояние да покрият едно от 
изискванията, посочени в параграф 3 
от настоящия член, в рамките на 
определения в него срок вследствие на
непредвиден, остър и рязък срив на 
финансовите пазари, който се отличава 
от спада в рамките на икономическия 
цикъл и който вече в значителна степен 
е повлиял неблагоприятно върху 
финансовото състояние на едно или 
повече застрахователни или 
презастрахователни предприятия, които 
взети заедно представляват съществена 
част от застрахователния или 
презастрахователния пазар в една или 
повече държави-членки.

Без да се засягат правомощията на 
ЕОЗППО по член 18 от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010, ЕОЗППО може да издаде 
препоръка в съответствие с член 16 
от Регламент (ЕС) № 1094/2010, в 
която посочва, че според него 
съществува изключителен срив на 
финансовите пазари, когато е имало 
непредвиден, остър и рязък срив на 
финансовите пазари, който се отличава 
от спада в рамките на икономическия 
цикъл и който вече в значителна степен 
е повлиял неблагоприятно върху 
финансовото състояние на едно или 
повече застрахователни или 
презастрахователни предприятия, които 
взети заедно представляват съществена 
част от застрахователния или 
презастрахователния пазар в една или 
повече държави-членки.

Or. en
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Изменение 412
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 – точка 30 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 138 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат правомощията на 
ЕОЗППО по член 18 от Регламент 
…../…., за целите на настоящия 
параграф ЕОЗППО, по искане от страна 
на съответния надзорен орган, приема 
отделно решение по отношение на 
отправилия искането надзорен орган, в 
което се декларира наличието на 
изключителен срив на финансовите 
пазари. Изключителен срив на 
финансовите пазари съществува, когато 
едно или повече застрахователни или 
презастрахователни предприятия не са в 
състояние да покрият едно от 
изискванията, посочени в параграф 3 от 
настоящия член, в рамките на 
определения в него срок вследствие на 
непредвиден, остър и рязък срив на 
финансовите пазари, който се отличава 
от спада в рамките на икономическия 
цикъл и който вече в значителна степен 
е повлиял неблагоприятно върху 
финансовото състояние на едно или 
повече застрахователни или 
презастрахователни предприятия, които 
взети заедно представляват съществена 
част от застрахователния или 
презастрахователния пазар в една или 
повече държави-членки.

Без да се засягат правомощията на 
ЕОЗППО по член 18 от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010, за целите на настоящия 
параграф ЕОЗППО, по искане от страна 
на съответния надзорен орган, приема 
отделно решение по отношение на 
отправилия искането надзорен орган, в 
което се декларира наличието на 
изключителен срив на финансовите 
пазари. Изключителен срив на 
финансовите пазари съществува, когато 
едно или повече застрахователни или 
презастрахователни предприятия не са в 
състояние да покрият едно от 
изискванията, посочени в параграф 3 от 
настоящия член, в рамките на 
определения в него срок вследствие на 
непредвиден, остър и рязък срив на 
финансовите пазари, който се отличава 
от спада в рамките на икономическия 
цикъл и който вече в значителна степен 
е повлиял неблагоприятно върху 
финансовото състояние на едно или 
повече застрахователни или 
презастрахователни предприятия, които 
взети заедно представляват съществена 
част от застрахователния или 
презастрахователния пазар в една или 
повече държави-членки.

Or. en

Изменение 413
Ashley Fox
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Предложение за директива
Член 2 – точка 30 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 138 – параграф 4 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО проверява най-малко веднъж 
месечно дали към момента на 
проверката условията, посочени в 
четвъртата алинея, са все още 
приложими и отменя това решение, ако 
едно или повече от посочените в 
четвъртата алинея условия, на които се 
основава решението, вече не са 
изпълнени. За тази цел ЕОЗППО приема 
отделно решение по отношение на 
съответния надзорен орган, в което се 
декларира, че вече не съществува 
изключителен срив на финансовите 
пазари.

ЕОЗППО проверява най-малко веднъж 
месечно дали към момента на 
проверката условията, посочени в 
четвъртата алинея, са все още 
приложими и отменя тази препоръка, 
ако едно или повече от посочените в 
четвъртата алинея условия, на които се 
основава препоръката, вече не са 
изпълнени. За тази цел ЕОЗППО приема 
отделна препоръка по отношение на 
съответния надзорен орган, в която се 
декларира, че вече не съществува 
изключителен срив на финансовите 
пазари.

Or. en

Изменение 414
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 30 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 138 – параграф 4 – алинея 5a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Надзорните органи полагат всички 
усилия да спазят препоръките на 
ЕОЗППО.

Or. en

Изменение 415
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 – точка 30 – буква б)
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Директива 2009/138/ЕО
Член 138 – параграф 4 – алинея 5a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се накърняват правомощията 
им, съответните надзорни органи 
правят всичко по силите си, за да 
информират колегиума на надзорните 
органи относно решението си да не 
позволят удължаване на срока, 
посочен в параграф 4.

Or. en

Изменение 416
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 – точка 30 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 138 – параграф 4 – алинея 5б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в колегиума на надзорните 
органи има разногласия по отношение 
на отказа на съответния надзорен 
орган да удължи срока, посочен в 
параграф 4, органът за групов надзор 
или друг надзорен орган може да се 
консултира с ЕОЗППО. 
Консултацията с ЕОЗППО се 
извършва в рамките на един месец и 
всички съответни надзорни органи 
следва да бъдат информирани. Когато 
е поискано становището на ЕОЗППО, 
засегнатият надзорен орган го взема 
надлежно предвид, преди да вземе 
своето решение. В съответствие с 
член 19, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010, ЕОЗППО играе 
ролята на посредник на този етап.

Or. en
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Изменение 417
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 30 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 138 – параграф 4 – алинея 5б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от 7 дни от издаването на 
препоръката всеки засегнат надзорен 
орган потвърждава дали приема или 
възнамерява да приеме тази 
препоръка. В случай че надзорен орган 
не я приема или не възнамерява да я 
приеме, той информира ЕОЗППО, 
като посочва причините за това.

Or. en

Изменение 418
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 – точка 30 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 138 – параграф 4 – алинеи 5в и 5г (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в края на посочения в параграф 6 
на настоящия член период не бъде 
постигнато споразумение в колегиума 
на надзорните органи и органът за 
групов надзор или друг засегнат 
надзорен орган е отнесъл въпроса до 
ЕОЗППО в съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010, 
засегнатият надзорен орган отлага 
решението си и изчаква решението на 
ЕОЗППО в съответствие с член 19, 
параграф 3 от същия регламент и 
взема своето решение в съответствие 
с това на ЕОЗППО.
Посоченият в параграфи 5 и 6 срок се 
счита за помирителна фаза по 
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смисъла на член 19, параграф 2 от 
същия регламент. ЕОЗППО взема 
своето решение в рамките на два 
месеца. Въпросът не се отнася до 
ЕОЗППО след края на посочения в 
параграф 6 период или след 
постигането на споразумение между 
засегнатите надзорни органи.

Or. en

Изменение 419
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 30 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 138 – параграф 4 – алинея 5в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО публикува факта, че даден 
надзорен орган не се съобразява или не 
възнамерява да се съобрази с тази 
препоръка. ЕОЗППО може също така 
да вземе решение, въз основа на всеки 
отделен случай, да публикува 
мотивите на надзорния орган за 
неприемане на тази препоръка. 
Надзорният орган получава 
предварително известие преди 
публикуването.

Or. en

Изменение 420
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 32
Директива 2009/138/ЕО
Член 155 – параграф 3 – алинея 1a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това надзорният орган на 
приемащата държава-членка може да 
отнесе въпроса до ЕОЗППО и да поиска 
от него съдействие в съответствие с 
член 19 от Регламент …/2010 
[ЕОЗППО]. В този случай ЕОЗППО 
може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на посочения член.

Освен това надзорният орган на
приемащата държава-членка или 
надзорният орган на приемащата 
държава-членка може да отнесе 
въпроса до ЕОЗППО и да поиска от него 
съдействие в съответствие с член 19, 
параграфи 1—4 и 6, от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010. В този случай ЕОЗППО 
може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на посочения член.

Or. en

Обосновка

Не е ясно дали приемащата държава-членка или държавата-членка по произход е в 
по-добра позиция да се намесва. Правомощията за намеса на приемащата държава-
членка, по-специално по отношение на съществуващите застрахователни договори, 
може да не са достатъчни, за да предотвратят нарушаването на националното 
законодателство от предприятието.

Изменение 421
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 33
Директива 2009/138/ЕО
Член 158 – параграф 2 – алинея 1a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това надзорният орган на 
приемащата държава-членка може да 
отнесе въпроса до ЕОЗППО и да поиска 
от него съдействие в съответствие с 
член 19 от Регламент …/2010 
[ЕОЗППО]. В този случай ЕОЗППО 
може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на посочения член.

Освен това надзорният орган на 
приемащата държава-членка или 
надзорният орган на приемащата 
държава-членка може да отнесе 
въпроса до ЕОЗППО и да поиска от него 
съдействие в съответствие с член 19, 
параграфи 1—4 и 6, от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010. В този случай ЕОЗППО 
може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на посочения член.
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Or. en

Обосновка

Не е ясно дали приемащата държава-членка или държавата-членка по произход е в 
по-добра позиция да се намесва. Правомощията за намеса на приемащата държава-
членка, по-специално по отношение на съществуващите застрахователни договори, 
може да не са достатъчни, за да предотвратят нарушаването на националното 
законодателство от предприятието.

Изменение 422
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – точка 33a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 159

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) Член 159 се заменя със следния 
текст:

„Член 159
Статистическа информация относно 

презграничните дейности
Поотделно по отношение на 
транзакции, осъществявани съгласно 
правото на установяване или 
съгласно свободата за предоставяне 
на услуги всяко застрахователно 
предприятие информира надзорния 
орган на своята държава-членка по 
произход за размера на премиите, 
претенциите и комисионните, без да 
се приспада делът на 
презастраховането, по държава-
членка и както следва:
a) при общото застраховане, по видове 
дейност, съгласно посоченото в 
съответните делегирани актове;
б) при животозастраховането, по 
всеки вид дейност I–IX, съгласно 
посоченото в съответните 
делегирани актове.
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По отношение на клас 10, в част А от 
приложение I, с изключение на 
отговорността на превозвача, 
съответното предприятие информира 
надзорния орган относно честотата и 
средната стойност на претенциите.
Надзорният орган на държавата-
членка по произход изпраща 
информацията съгласно първата и 
втората алинеи в разумен срок и в 
обобщена форма на надзорните 
органи на всяка от засегнатите 
държави-членки при поискване от 
тяхна страна.“

Or. en

Обосновка

Сегментирането в член 159 следва да се извършва в съответствие със същите видове 
дейност, като тези в Директивата „Платежоспособност II“, а не по класове.

Изменение 423
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 2 – точка 35 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 172 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „Чрез дерогация от параграф 3 и 
член 134, параграф 1, втора алинея 
презастрахователните договори, 
сключени с предприятия с централно 
управление в трети държави, чиито 
режими за платежоспособност е 
малко вероятно до 31 декември 2012 г. 
да отговарят изцяло на посочените в 
параграф 1 критерии за оценка на 
еквивалентността, подлежат в 
рамките на преходен период на 
третиране, идентично на посоченото 
в член 172, параграф 3 и член 134, 
параграф 1, втора алинея. 

заличава се
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Максималната продължителност на 
този преходен период е 5 години от 
посочената в член 309, параграф 1, 
първа алинея дата. Тази дерогация се 
прилага само когато Комисията е 
взела решение в съответствие с 
параграф 6, че определените условия 
са били спазени от третата 
държава.

Or. en

Обосновка

Оценката на еквивалентността с трети страни следва да се разгледа в мерките за 
изпълнение на Директива „Платежоспособност II“.

Изменение 424
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 – точка 35 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 172 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 3 и 
член 134, параграф 1, втора алинея 
презастрахователните договори, 
сключени с предприятия с централно 
управление в трети държави, чиито 
режими за платежоспособност е 
малко вероятно до 31 декември 2012 г. 
да отговарят изцяло на посочените в 
параграф 1 критерии за оценка на 
еквивалентността, подлежат в 
рамките на преходен период на 
третиране, идентично на посоченото 
в член 172, параграф 3 и член 134, 
параграф 1, втора алинея. 
Максималната продължителност на 
този преходен период е 5 години от 
посочената в член 309, параграф 1, 
първа алинея дата. Тази дерогация се 
прилага само когато Комисията е 

4. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1, Комисията може, в 
съответствие с член 301а и за 
ограничен период, подпомагана от 
ЕОЗППО в съответствие с член 33, 
параграф 2 от Регламент № 
1094/2010, да реши, че режимът на 
платежоспособност на трета 
държава, прилаган към
презастрахователните дейности на
предприятия с централно управление 
в тази трета държава, е временно 
еквивалентен на изложеното в дял І, 
ако третата държава отговаря най-
малко на следните условия:
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взела решение в съответствие с 
параграф 6, че определените условия 
са били спазени от третата 
държава.

a) третата държава е създала 
програма за конвергенция, за да 
изпълни този ангажимент;
б) за изпълняването на този 
ангажимент са отделени 
достатъчни ресурси;
в) сключени са споразумения за обмен 
на поверителна информация във 
връзка с надзора в съответствие с 
член 264;
г) за третата държава се оценява, че
отговаря на основните положения, 
принципите и стандартите, приети 
от Международната асоциация на 
органите за застрахователен надзор 
(IAIS).
Всяко решение за временна 
еквивалентност отчита докладите 
на Комисията съгласно член 177. Тези 
решения се преразглеждат редовно, 
въз основа на докладите за напредъка 
на съответната трета държава, 
които се представят на Комисията и 
ЕОЗППО на всеки шест месеца и се 
оценяват от тях.
ЕОЗППО публикува на своя интернет 
сайт и поддържа актуален списък на 
всички трети държави, посочени в 
първа алинея.
Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а, които допълнително 
уточняват условията, посочени в 
първа алинея.

Or. en

Изменение 425
Corien Wortmann-Kool
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Предложение за директива
Член 2 – точка 35 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 172 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 3 и 
член 134, параграф 1, втора алинея 
презастрахователните договори, 
сключени с предприятия с централно 
управление в трети държави, чиито 
режими за платежоспособност е 
малко вероятно до 31 декември 2012 г. 
да отговарят изцяло на посочените в 
параграф 1 критерии за оценка на 
еквивалентността, подлежат в 
рамките на преходен период на 
третиране, идентично на посоченото 
в член 172, параграф 3 и член 134, 
параграф 1, втора алинея. 
Максималната продължителност на 
този преходен период е 5 години от 
посочената в член 309, параграф 1, 
първа алинея дата. Тази дерогация се 
прилага само когато Комисията е 
взела решение в съответствие с 
параграф 6, че определените условия 
са били спазени от третата 
държава.

4. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1, Комисията може, в 
съответствие с член 301а и за 
ограничен период, подпомагана от 
ЕОЗППО в съответствие с член 33, 
параграф 2 от Регламент № 
1094/2010, да реши, че режимът на 
платежоспособност на трета 
държава, прилаган към
презастрахователните дейности на
предприятия с централно управление 
в тази трета държава, е временно 
еквивалентен на изложеното в дял І, 
вземайки предвид следните основни 
принципи: 

a) третата държава е предала на 
Европейския съюз в писмен вид 
ангажимент да приеме и прилага 
режим на платежоспособност, 
който може да бъде оценен като 
еквивалентен в съответствие с 
параграф 2, преди края на този 
период;
б) третата държава е създала 
програма за конвергенция, за да 
изпълни този ангажимент;
в) за изпълняването на този 
ангажимент са отделени 
достатъчни ресурси;
г) настоящият режим на 
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платежоспособност на третата 
държава се основава или ще се 
основава на риска и на пазарната 
оценка на активите и пасивите;
д) сключени са споразумения за обмен 
на поверителна информация във 
връзка с надзора в съответствие с 
член 264;
е) за третата държава се оценява, че 
отговаря на основните принципи, 
приети от Международната 
асоциация на органите за 
застрахователен надзор (IAIS).
Всяко решение за временна 
еквивалентност отчита докладите 
на Комисията съгласно член 177. Тези 
решения се преразглеждат редовно, 
въз основа на докладите за напредъка 
на ЕОЗППО, които се представят и 
оценяват от Комисията на всеки 
шест месеца.
ЕОЗППО публикува на своята 
интернет страница и поддържа 
актуален списък на всички трети 
държави, посочени в първа алинея.
Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а, които допълнително 
уточняват принципите, посочени в 
първа алинея.

Or. en

Изменение 426
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 2 – точка 35 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 172 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 3 и член 4. Чрез дерогация от параграф 3 и член 
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134, параграф 1, втора алинея 
презастрахователните договори, 
сключени с предприятия с централно 
управление в трети държави, чиито 
режими за платежоспособност е малко 
вероятно до 31 декември 2012 г. да 
отговарят изцяло на посочените в 
параграф 1 критерии за оценка на 
еквивалентността, подлежат в рамките 
на преходен период на третиране, 
идентично на посоченото в член 172, 
параграф 3 и член 134, параграф 1, втора 
алинея. Максималната продължителност 
на този преходен период е 5 години от 
посочената в член 309, параграф 1, 
първа алинея дата. Тази дерогация се 
прилага само когато Комисията е взела 
решение в съответствие с параграф 6, че 
определените условия са били спазени 
от третата държава.

134, параграф 1, втора алинея 
презастрахователните договори, 
сключени с предприятия с централно 
управление в трети държави, чиито 
режими за платежоспособност е малко 
вероятно до 31 декември 2012 г. да 
отговарят изцяло на посочените в 
параграф 1 критерии за оценка на 
еквивалентността, подлежат в рамките 
на преходен период на третиране, 
идентично на посоченото в член 172, 
параграф 3 и член 134, параграф 1, втора 
алинея. Максималната продължителност 
на този преходен период е 5 години от 
посочената в член 309, параграф 1, 
първа алинея дата. Комисията може 
да удължи този период с още 2 
години, когато третата държава не е 
изпълнила поетия ангажимент, но е 
постигнала значителен напредък.
Тази дерогация се прилага само когато 
Комисията е взела решение в 
съответствие с параграф 6, че 
определените условия са били спазени 
от третата държава.
(прилага се също така и за членове 227 
и 260 от Директива 2009/138/ЕО)

Or. en

Обосновка

Правните процедури и регулаторните изменения, необходими за постигане на 
еквивалентност на режима, изискват известна гъвкавост. Тя е необходима, за да 
гарантира, че целта за еквивалентност ще бъде постигната в края на преходния 
период. Проблемите, свързани с равните условия и смущенията на дейностите, ще 
станат явни на по-късен етап.

Изменение 427
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 2 – точка 35 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 172 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
301а и съгласно условията, предвидени 
в членове 301б и 301в, определящи във 
връзка с параграф 4 продължителността 
на преходния период, която може да 
бъде по-малка от максималните 5 
години, и условията, които трябва да 
бъдат спазени от третата държава. Тези 
условия обхващат поетите от 
надзорните органи ангажименти, 
положените от тях в рамките на 
определен период от време усилия за 
постигане на еквивалентност на режима, 
съществуващата или планираната 
уредба на режима, както и изисквания 
в областта на сътрудничеството, обмена 
на информация и задълженията за 
запазване на професионална тайна.

5. Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
301а и съгласно условията, предвидени 
в членове 301б и 301в, определящи във 
връзка с параграф 4 продължителността 
на преходния период, която може да 
бъде по-малка от максималните 5 
години, и условията, които трябва да 
бъдат спазени от третата държава. Тези 
условия обхващат поетите от 
надзорните органи ангажименти, 
положените от тях в рамките на
определен период от време усилия за 
постигане на еквивалентност на режима, 
както и изисквания в областта на 
сътрудничеството, обмена на 
информация и задълженията за 
запазване на професионална тайна.

Or. en

Обосновка

Правните процедури и регулаторните изменения, необходими за постигане на 
еквивалентност на режима, изискват известна гъвкавост. Тя е необходима, за да 
гарантира, че целта за еквивалентност ще бъде постигната в края на преходния 
период. Проблемите, свързани с равните условия и смущенията на дейностите, ще 
станат явни на по-късен етап.

Изменение 428
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 35 – буква бa) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 172 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) В член 172 се добавя следният 
параграф:
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„6a. След като изминат 3 години от 
преходния период, Комисията започва 
преглед на напредъка на третата 
държава за постигане на 
еквивалентност на базата на 
следните показатели:
a) режимът на платежоспособност е 
основан на риска;
б) има независима система за надзор, 
базирана на принципите на 
Международната асоциация на 
застрахователните надзорни органи;
в) управлява застрахователен пазар, 
отворен за (пре)застрахователни 
предприятия, регистрирани в други 
държави.
В съответствие със заключенията от 
прегледа, в края на 5 годишния 
преходен период Комисията може да 
удължи този период с още 5 години.
След 5 години, ако третата държава 
е отбелязала напредък за постигане 
на еквивалентност, преходният 
период може да се удължи с още 5 
години.“

Or. en

Обосновка

Поради дългосрочното естество на застрахователната дейност и значението на 
способността за конкуренция на определени пазари, пет години не са достатъчно 
дълъг период. Необходима е по-голяма степен на сигурност, поради което е 
необходимо този период да може да се удължи с още 5 години, при условие че е 
отбелязан напредък за постигане на еквивалентност. Важно е да не се забравя, че на 
ЕС отне повече от 15 години, за да разработи Директивата „Платежоспособност 
II.“

Изменение 429
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 38
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Директива 2009/138/ЕО
Член 216 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а и съгласно условията, 
предвидени в членове 301б и 301в, 
определящи обстоятелствата, при които 
посоченото в параграф 1 решение може 
да бъде взето.

7. ЕОЗППО може да разработва 
проекти на регулаторни технически 
стандарти, определящи 
обстоятелствата, при които посоченото 
в параграф 1 решение може да бъде 
взето.

ЕОЗППО предава на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на тези 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 430
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 2 – точка 40
Директива 2009/138/ЕО
Член 227 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„При извършването на това органът 
за групов надзор се допитва до другите 
заинтересовани надзорни органи и до 
ЕОЗППО преди вземане на решение 
относно еквивалентността.“

заличава се

Or. en

Обосновка

Еквивалентността на трети държави е въпрос, който следва да се разгледа в 
мерките за изпълнение на Директивата „Платежоспособност II“.
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Изменение 431
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 2 – точка 41
Директива 2009/138/ЕО
Член 227 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а и съгласно условията, 
предвидени в членове 301б и 301в, 
уточняващи критериите за оценяване 
дали режимът за 
платежоспособност в трета 
държава е еквивалентен на 
определения в дял I, глава VI.”

заличава се

Or. en

Обосновка

Еквивалентността на трети държави е въпрос, който следва да се разгледа в 
мерките за изпълнение на Директивата „Платежоспособност II“.

Изменение 432
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 2 – точка 42
Директива 2009/138/ЕО
Член 227 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „Чрез дерогация от параграф 1, 
втора алинея държавите-членки 
могат за преходен период да 
предвидят, че при изчисляването на 
груповата платежоспособност по 
отношение на посоченото в първата 
алинея предприятие ще бъдат 

заличава се
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отчитани капиталовото изискване за 
платежоспособност и допустимите 
за покриване на това изискване 
собствени средства, както са 
определени от съответната трета 
държава. Максималната 
продължителност на този преходен 
период е 5 години от посочената в 
член 309, параграф 1, първа алинея 
дата. Тази дерогация се прилага само 
когато Комисията е взела в 
съответствие с параграф 7 решение, 
че определените условия са били 
спазени от третата държава.“

Or. en

Обосновка

Еквивалентността на трети държави е въпрос, който следва да се разгледа в 
мерките за изпълнение на Директивата „Платежоспособност II“.

Изменение 433
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 2 – точка 42
Директива 2009/138/ЕО
Член 227 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Чрез дерогация от параграф 1, 
втора алинея държавите-членки 
могат за преходен период да 
предвидят, че при изчисляването на 
груповата платежоспособност по 
отношение на посоченото в първата 
алинея предприятие ще бъдат 
отчитани капиталовото изискване за 
платежоспособност и допустимите 
за покриване на това изискване 
собствени средства, както са 
определени от съответната трета 
държава. Максималната 
продължителност на този преходен 

6. Независимо от разпоредбите на 
параграф 5, алинея 2, Комисията 
може, в съответствие с член 301а и 
за ограничен период, подпомагана от 
ЕОЗППО в съответствие с член 33, 
параграф 2 от Регламент № 
1094/2010, да реши, че надзорният 
режим на трета държава, прилаган 
към предприятия с централно 
управление в тази трета държава, е 
временно еквивалентен на посочения в 
дял І, глава 4, вземайки предвид 
следните основни принципи:
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период е 5 години от посочената в 
член 309, параграф 1, първа алинея 
дата. Тази дерогация се прилага само 
когато Комисията е взела в 
съответствие с параграф 7 решение, 
че определените условия са били 
спазени от третата държава.

a) третата държава е предала на 
Европейския съюз в писмен вид 
ангажимент да приеме и прилага 
надзорен режим, който може да бъде 
оценен като еквивалентен в 
съответствие с параграф 2, преди 
края на този период;
б) третата държава е създала 
програма за конвергенция, за да 
изпълни този ангажимент;
в) за изпълняването на този 
ангажимент са отделени 
достатъчни ресурси;
г) настоящият надзорен режим на 
третата държава се основава или ще 
се основава на риска и на пазарната 
оценка на активите и пасивите;
д) сключени са споразумения за обмен 
на поверителна информация във 
връзка с надзора в съответствие с 
член 264;
е) за третата държава се оценява, че 
отговаря на основните принципи, 
приети от Международната 
асоциация на застрахователните 
надзорни органи (IAIS).
Всяко решение за временна 
еквивалентност отчита докладите 
на Комисията съгласно член 177. Тези 
решения се преразглеждат редовно, 
въз основа на докладите за напредъка 
на ЕОЗППО, които се представят и 
оценяват от Комисията на полугодие.
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ЕОЗППО публикува на своя интернет 
сайт и поддържа актуален списък на 
всички трети държави, за които се 
отнася настоящият член.
Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а, които допълнително 
уточняват принципите, посочени в 
първата алинея.

Or. en

Изменение 434
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 42a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 227 – параграф 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42a) В член 227 се добавя следният 
параграф:
„8a. След като изминат 3 години от 
преходния период, Комисията започва 
преглед на напредъка на третата 
държава за постигане на 
еквивалентност на базата на 
следните показатели:
a) режимът на платежоспособност е 
основан на риска;
б) има независима система за надзор, 
базирана на принципите на 
Международната асоциация на 
застрахователните надзорни органи
(IAIS);
в) тя управлява застрахователен 
пазар, отворен за 
(пре)застрахователни предприятия, 
регистрирани в други държави.
В съответствие със заключенията от 
прегледа, в края на 5 годишния 
преходен период Комисията може да 
удължи този период с още 5 години.
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След 5 години, ако третата държава 
е отбелязала напредък за постигане 
на еквивалентност, преходният 
период може да се удължи с още 5 
години.“

Or. en

Обосновка

Обосновка: Поради дългосрочното естество на застрахователната дейност и 
значението на способността за конкуренция на определени пазари, пет години не са 
достатъчно дълъг период. Необходима е по-голяма степен на сигурност, поради което 
е необходимо този период да може да се удължи с още 5 години при условие, че е 
отбелязан напредък за постигане на еквивалентност. Важно е да не се забравя, че на 
ЕС отне повече от 15 години, за да разработи Директивата „Платежоспособност 
II.“

Изменение 435
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 42a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 230 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42a) В член 230, параграф 2 алинея 
първа се заменя със следния текст:
„2. Капиталовото изискване за 
платежоспособност на ниво група въз 
основа на консолидирани данни 
(консолидирано групово капиталово 
изискване за платежоспособност) се 
изчислява въз основа на 
стандартната формула или, според 
случая, на одобрен вътрешен модел по 
начина, описан в член 100 и 
съответстващ на общите принципи 
съгласно дял I, глава VI, раздел 4, 
подраздели 1 и 2 и дял I, глава VI, 
раздел 4, подраздели 1 и 3, съответно.
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Or. en

Обосновка

Кризата разкри опасностите от прекомерното разчитане на вътрешните модели. 
Това изменение гарантира, че стандартната формула винаги се изчислява а) така че 
да улесни сравнението между застрахователите и б) да позволи резултатите от 
вътрешния модел да бъдат сравнени със стандартната формула, за да се насочи 
вниманието на регулаторните органи към основните различия и да се предостави 
повече информация относно силните и слабите страни на вътрешния и регулаторния 
модел и в) да даде регулаторна основа на резултатите от вътрешния модел.

Изменение 436
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 2 – точка 44
Директива 2009/138/ЕО
Член 234

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 301а и съгласно 
условията, предвидени в членове 301б 
и 301в, определящи техническите 
принципи и методи, изложени в членове 
220—229, както и прилагането на 
членове 230—233, за да гарантира 
еднообразното прилагане в рамките 
на Съюза.

За да осигури последователно 
хармонизиране на настоящия член, 
ЕОЗППО разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти с 
цел определяне на техническите 
принципи и методи, изложени в членове 
220–229, както и прилагането на 
членове 230–233, отразяващи 
икономическото естество на 
специфични правни структури.

ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти в срок до 
1 март 2012 г.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10—14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.

Or. en
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Изменение 437
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – точка 54 – буква aa) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 248 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) Параграф 3 се заменя със следния 
текст:
„3. На надзорните органи на значими 
клонове и свързани предприятия също 
се разрешава да участват в 
колегиумите на надзорните органи. 
Тяхното участие обаче се ограничава 
единствено до постигане на целта за 
ефективна обмяна на информация.
Органът за групов надзор може да 
покани, според случая, съответните 
централни банки от Европейската 
система на централните банки 
(включително ЕЦБ) да участват в 
дейностите на колегиума на 
надзорните органи, ако тези 
дейности имат отношение към 
изпълнението на техните съответни 
задължения.
Ефективното функциониране на 
колегиума на надзорните органи може 
да изисква някои дейности да се 
извършват от намален брой надзорни 
органи в него.“
„Членство в колегиума на надзорните 
органи имат органът за групов надзор 
и надзорните органи на всички 
държави-членки, в които се намират 
централните управления на всички 
дъщерни предприятия.
На надзорните органи на значими 
клонове и свързани предприятия също 
се разрешава да участват в 
колегиумите на надзорните органи. 
Тяхното участие обаче се ограничава 
единствено до постигане на целта за 
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ефективна обмяна на информация.
Органът за групов надзор може да 
покани, според случая, съответните 
централни банки от Европейската 
система на централните банки 
(включително ЕЦБ) да участват в 
дейностите на колегиума на 
надзорните органи, ако тези 
дейности имат отношение към 
изпълнението на техните съответни 
задължения.
Ефективното функциониране на 
колегиума на надзорните органи може 
да изисква някои дейности да се 
извършват от намален брой надзорни 
органи в него.“

Or. en

Обосновка

ЕЦБ и съответните национални централни банки от ЕСЦБ могат да бъдат поканени 
да се присъединят към дейностите на колегиумите на надзорните органи, когато 
тези дейности имат отношение към изпълнението на съответните им задачи, 
например във връзка с допълнителни дейности на централните банки в сферата на 
финансовата стабилност.

Изменение 438
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 2 – точка 62 – буква a)
Директива 2009/138/ЕО
Член 260 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Проверката се извършва от 
надзорния орган, който би могъл да 
бъде органът за групов надзор, ако се 
прилагат изложените в член 247, 
параграф 2 критерии, по искане на 
предприятието-майка или на което и 
да е от застрахователните или 
презастрахователните предприятия, 

заличава се
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лицензирани в Съюза, или по негова 
собствена инициатива, освен ако 
Комисията вече е представила 
заключение относно 
еквивалентността на засегнатата 
трета държава. При извършването 
на това надзорният орган се 
консултира с другите съответни 
надзорни органи и с ЕОЗППО, преди 
да вземе решение.”

Or. en

Обосновка

Еквивалентността на трети държави е въпрос, който следва да се разгледа в 
мерките за изпълнение на Директивата „Платежоспособност II“.

Изменение 439
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 62 – буква a)
Директива 2009/138/ЕО
Член 260 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверката се извършва от надзорния 
орган, който би могъл да бъде органът 
за групов надзор, ако се прилагат 
изложените в член 247, параграф 2 
критерии, по искане на предприятието-
майка или на което и да е от 
застрахователните или 
презастрахователните предприятия, 
лицензирани в Съюза, или по негова 
собствена инициатива, освен ако 
Комисията вече е представила 
заключение относно еквивалентността 
на засегнатата трета държава. При 
извършването на това надзорният 
орган се консултира с другите 
съответни надзорни органи и с 
ЕОЗППО, преди да вземе решение.

Проверката се извършва от надзорния 
орган, който би могъл да бъде органът 
за групов надзор, ако се прилагат 
изложените в член 247, параграф 2 
критерии (наричан оттук нататък 
„действащ орган за групов надзор“), по 
искане на предприятието-майка или на 
което и да е от застрахователните или 
презастрахователните предприятия, 
лицензирани в Съюза, или по негова 
собствена инициатива, освен ако 
Комисията вече е представила 
заключение относно еквивалентността
на засегнатата трета държава.
Действащият орган за групов надзор 
си сътрудничи с ЕОЗППО в 
съответствие с член 33, параграф 2, 
от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
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При извършването на това
действащият орган за групов надзор, 
подпомаган от ЕОЗППО, се 
консултира с другите съответни 
надзорни органи, преди да вземе 
решение относно еквивалентността. 
Решението се взема съгласно 
критериите, определени в 
съответствие с параграф 2. 
Действащият орган за групов надзор 
не взема никакви решения във връзка с 
трета държава, които противоречат 
на решение, взето по-рано по 
отношение на тази трета държава.
Ако надзорните органи изразят 
несъгласие относно решението, взето 
в съответствие с алинея втора, те 
могат да отнесат въпроса до 
ЕОЗППО и да поискат от него 
съдействие в съответствие с член 19, 
параграфи 1–3 и 6, от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010 в рамките на три месеца 
след известяването за решението на 
действащия орган за групов надзор. В 
този случай ЕОЗППО може да 
действа съгласно правомощията, 
предоставени му по силата на 
посочения член.

Or. en

Изменение 440
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 2 – точка 62 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 260 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а и съгласно условията, 
предвидени в членове 301б и 301в, 

заличава се
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уточняващи критериите за оценка
дали застрахователният режим за 
групов надзор в трета държава е 
еквивалентен на този, предвиден в 
настоящия дял.“

Or. en

Обосновка

Еквивалентността на трети държави е въпрос, който следва да се разгледа в 
мерките за изпълнение на Директивата „Платежоспособност II“.

Изменение 441
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 62 – буква в)
Директива 2009/138/ЕО
Член 260 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) добавя се следният параграф 4: заличава се
„4. Чрез дерогация от член 261, 
параграф 1, член 262, параграф 1, 
първа алинея и член 263, втори 
параграф държавите-членки могат за 
преходен период да допуснат 
груповият надзор да бъде упражняван 
от надзорните органи на трета 
държава. Максималната 
продължителност на този преходен 
период е 5 години от посочената в 
член 309, параграф 1, първа алинея 
дата. Тази дерогация се прилага само 
когато в съответствие с параграф 5 
Комисията е взела решение, че 
определените условия са били спазени 
от третата държава.“

Or. en
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Изменение 442
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 2 – точка 62 – буква в)
Директива 2009/138/ЕО
Член 260 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) добавя се следният параграф 4: заличава се
„4. Чрез дерогация от член 261, 
параграф 1, член 262, параграф 1, 
първа алинея и член 263, втори 
параграф държавите-членки могат за 
преходен период да допуснат 
груповият надзор да бъде упражняван 
от надзорните органи на трета 
държава. Максималната 
продължителност на този преходен 
период е 5 години от посочената в 
член 309, параграф 1, първа алинея 
дата. Тази дерогация се прилага само 
когато в съответствие с параграф 5 
Комисията е взела решение, че 
определените условия са били спазени 
от третата държава.“

Or. en

Обосновка

Еквивалентността на трети държави е въпрос, който следва да се разгледа в 
мерките за изпълнение на Директивата „Платежоспособност II“.

Изменение 443
Sylvie Goulard, Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 2 – точка 62 – буква в)
Директива 2009/138/ЕО
Член 260 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от член 261, параграф 
1, член 262, параграф 1, първа алинея и 
член 263, втори параграф държавите-

4. Чрез дерогация от член 261, параграф 
1, член 262, параграф 1, първа алинея и 
член 263, втори параграф държавите-
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членки могат за преходен период да 
допуснат груповият надзор да бъде 
упражняван от надзорните органи на 
трета държава. Максималната 
продължителност на този преходен
период е 5 години от посочената в член 
309, параграф 1, първа алинея дата. 
Тази дерогация се прилага само когато в 
съответствие с параграф 5 Комисията е 
взела решение, че определените условия 
са били спазени от третата държава

членки могат за преходен период да 
допуснат груповият надзор да бъде 
упражняван от надзорните органи на 
трета държава на застрахователни и 
презастрахователни предприятия, 
чието предприятие майка е с 
централно управление извън 
Общността от 1 януари 2014 г. при 
обстоятелства, различни от 
посочените в параграф 5. Преходният
период продължава от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2018 г. или до датата, 
на която, в съответствие с параграф 
2 от настоящия член, 
застрахователният режим на тази 
трета държава се счете за 
еквивалентен на определения в 
настоящия дял, в зависимост от това 
кое от двете условия бъде изпълнено 
първо. Тази дерогация се прилага само 
когато в съответствие с параграф 5 
Комисията е взела решение, че 
определените условия са били спазени 
от третата държава.

Не по-късно от 3 години след 1 януари 
2014 г. Комисията извършва преглед 
във връзка с всяка трета държава, за 
която Комисията е взела решение в 
съответствие с параграф 7, на 
отбелязания от третата държава 
напредък за постигане на 
еквивалентност на режима.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да вземе предвид работата на Съвета във връзка с 
трети държави.

Изменение 444
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 – точка 62 – буква в)
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Директива 2009/138/ЕО
Член 260 – параграф 4 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от 3 години след 1 януари 
2014 г. и на всеки три години 
Комисията извършва преглед във 
връзка с всяка трета държава, за 
която Комисията е взела решение в 
съответствие с параграф 7, на 
отбелязания от третата държава 
напредък за постигане на 
еквивалентност на режима.

Or. en

Изменение 445
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 62 – буква г)
Директива 2009/138
Член 260 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) добавя се следният параграф 5: заличава се
„5. Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а и съгласно условията, 
предвидени в членове 301б и 301в, 
определящи във връзка с параграф 4 
продължителността на преходния 
период, която може да бъде по-малка 
от максималните 5 години, и 
условията, които трябва да бъдат 
спазени от третата държава. Тези 
условия обхващат поетите от 
надзорните органи ангажименти, 
положените от тях в рамките на 
определен период от време усилия за 
постигане на еквивалентност на 
режима, съществуващата или 
планираната уредба на режима, 
както и изисквания в областта на 
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сътрудничеството, обмена на 
информация и задълженията за 
професионална тайна.“

Or. en

Изменение 446
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 2 – точка 62 – буква г)
Директива 2009/138/ЕО
Член 260 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) добавя се следният параграф 5: заличава се
5. Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а и съгласно условията, 
предвидени в членове 301б и 301в, 
определящи във връзка с параграф 4 
продължителността на преходния 
период, която може да бъде по-малка 
от максималните 5 години, и 
условията, които трябва да бъдат 
спазени от третата държава. Тези 
условия обхващат поетите от 
надзорните органи ангажименти, 
положените от тях в рамките на 
определен период от време усилия за 
постигане на еквивалентност на 
режима, съществуващата или 
планираната уредба на режима, 
както и изисквания в областта на 
сътрудничеството, обмена на 
информация и задълженията за 
професионална тайна.

Or. en

Обосновка

Еквивалентността на трети държави е въпрос, който следва да се разгледа в 
мерките за изпълнение на Директивата „Платежоспособност II“.



AM\877719BG.doc 125/154 PE472.278v01-00

BG

Изменение 447
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 2 – точка 62 – буква г)
Директива 2009/138/ЕО
Член 260 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а и съгласно условията, 
предвидени в членове 301б и 301в, 
определящи във връзка с параграф 4 
продължителността на преходния 
период, която може да бъде по-малка 
от максималните 5 години, и 
условията, които трябва да бъдат 
спазени от третата държава. Тези 
условия обхващат поетите от 
надзорните органи ангажименти, 
положените от тях в рамките на 
определен период от време усилия за 
постигане на еквивалентност на 
режима, съществуващата или 
планираната уредба на режима, 
както и изисквания в областта на 
сътрудничеството, обмена на 
информация и задълженията за 
професионална тайна.

5. Без да се засяга параграф 4, алинея 
2, Комисията може, в съответствие с 
член 301а и за ограничен период, 
подпомагана от ЕОЗППО в 
съответствие с член 33, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № 1094/2010, да 
реши, че надзорният режим на трета 
държава, прилаган към предприятия с 
централно управление в тази трета 
държава, е временно еквивалентен на 
изложеното в настоящия дял, 
вземайки предвид следните основни 
принципи:

а) третата държава е предала на 
Европейския съюз в писмен вид 
ангажимент да приеме и прилага 
режим за надзор, който може да бъде 
оценен като еквивалентен в 
съответствие с параграф 3, преди 
края на този период;
б) третата държава е създала 
програма за конвергенция, за да 
изпълни този ангажимент;
в) за изпълняването на този 
ангажимент са отделени 
достатъчни ресурси;



PE472.278v01-00 126/154 AM\877719BG.doc

BG

г) настоящият надзорен режим на 
третата държава се основава или ще 
се основава на риска и на пазарната 
оценка на активите и пасивите;
д) сключени са споразумения за обмен 
на поверителна информация във 
връзка с надзора в съответствие с 
член 264;
е) за третата държава се оценява, че 
отговаря на основните принципи, 
приети от Международната 
асоциация на органите за 
застрахователен надзор (IAIS).
Всяко решение за временна 
еквивалентност отчита докладите 
на Комисията съгласно член 177. Тези 
решения се преразглеждат редовно, 
въз основа на докладите за напредъка 
на ЕОЗППО, които се представят и 
оценяват от Комисията и ЕОЗППО 
на полугодие.
ЕОЗППО публикува на своята 
интернет страница и поддържа 
актуален списък на всички трети 
държави, за които се отнася 
настоящият член.
Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а, които допълнително 
уточняват принципите, посочени в 
първа алинея.
Когато Комисията вземе решение в 
съответствие с първа алинея по 
отношение на трета държава, 
решението се признава за решаващо 
за целите на проверката, посочена в 
параграф 1.

Or. en

Изменение 448
Sven Giegold



AM\877719BG.doc 127/154 PE472.278v01-00

BG

Предложение за директива
Член 2 – точка 62 – буква д)
Директива 2009/138/ЕО
Член 260 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) добавя се следният параграф 6: заличава се
„6. Комисията може да приеме 
решение относно надзорните режими 
на посочените в параграф 4 трети 
държави, определящо дали 
изискванията, установени в параграф 
4 и в делегирания акт, са спазени от 
третата държава.
Тези решения се приемат след 
допитване до Европейския комитет 
по застрахователно и професионално 
пенсионно осигуряване и в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 301, 
параграф 2. Решенията се 
преразглеждат редовно.“

Or. en

Изменение 449
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 62 – буква д)
Директива 2009/138/ЕО
Член 260 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. След като изминат 3 години от 
преходния период, Комисията започва 
преглед на напредъка на третата 
държава за постигане на 
еквивалентност въз основа на 
следните показатели:
a) режимът на платежоспособност е 
основан на риска;
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б) има независима система за надзор, 
базирана на принципите на IAIS;
в) управлява застрахователен пазар, 
отворен за (пре)застрахователни 
предприятия, регистрирани в други 
държави.
В съответствие със заключенията от 
прегледа, в края на 5 годишния 
преходен период Комисията може да 
удължи този период с още 5 години.
След 5 години, ако третата държава 
е отбелязала напредък за постигане 
на еквивалентност, преходният 
период може да се удължи с още 5 
години.

Or. en

Обосновка

Поради дългосрочното естество на застрахователната дейност и значението на 
способността за конкуренция на определени пазари, пет години не са достатъчно 
дълъг период. Необходима е по-голяма степен на сигурност, поради което е 
необходимо този период да може да се удължи с още 5 години при условие, че е 
отбелязан напредък за постигане на еквивалентност. Важно е да не се забравя, че на 
ЕС отне повече от 15 години, за да разработи Директивата „Платежоспособност 
II.“

Изменение 450
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 69a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 308 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(69a) В член 308 се добавя следният 
параграф:
„1a. От 1 януари 2013 г. държавите-
членки гарантират, че надзорните 
органи разполагат с достатъчни 
правомощия да обработват заявления 
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за разрешение за изчисляване на 
капиталовото изискване за 
платежоспособност въз основа на 
вътрешен модел и че са задължени да 
разглеждат такива заявления.“

Or. en

Обосновка

Фирмите не трябва да бъдат наказвани като не им се дава възможност да използват 
вътрешния си модел поради забавяне в прегледа на заявленията им от страна на 
регулаторния орган. Като се има предвид, че периодът за разглеждане на заявление, 
заедно с евентуалната намеса от страна на ЕОЗППО, може да стигне до 9 месеца, е 
необходимо от 1 януари 2013 г. регулаторните органи да могат да обработват 
заявления по вътрешен модел, за да гарантират, че процесът може да бъде завършен 
нaвреме за датата на прилагане, а именно 1 януари 2014 г.

Изменение 451
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 –  точка 70
Директива 2009/138/ЕО
Член 308a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията е приела 
делегиран акт в съответствие с член 
308б, параграф 3, член 41, параграф 1 и 
член 41, параграф 3 не се прилагат за 
срок от най-много 3 години от 
посочената в член 309, параграф 1, 
първа алинея дата.

3. До 1 януари 2014 г. държавите-
членки гарантират, че 
застраховането и презастраховането 
ще остане предмет на капиталовите 
изисквания и изискванията за 
отчитане, които са влезли в сила на 
тяхна територия преди 1 януари
2013 г.
Без да се засяга предишният 
параграф, с цел да се проследи 
напредъкът в прилагането на 
Директива „Платежоспособност II“ 
на конкретно предприятие, 
надзорните органи могат да изискат 
от застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да представят специално направени 
за случая изчисления на всички или на 
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някои от следните: капиталово 
изискване за платежоспособност, 
минимално капиталово изискване, 
размера на собствените средства и да 
определят баланса в съответствие с 
настоящата директива, както и да 
предоставят тази информация на 
надзорните органи.

Or. en

Обосновка

Необходимо е възможно най-бързо да се изяснят изискванията за отчитането през 
2013 г. и към края на финансовата година (обикновено на 31 декември 2013 г.). Като се 
има предвид, че настоящите изисквания за отчитане няма да бъдат ясни до втората 
половина на 2012 г., не е разумно да се изисква от предприятията да изготвят 
доклади по нова основа през 2013 г. Съществуват други начини, по които 
предприятията да могат да показват напредъка си в прилагането на директивата. 
Освен това за предприятията, които планират да използват вътрешен модел, в 
повечето случаи основата за изчисляване на капиталовото изискване за 
платежоспособност следва да се основава на стандартна формула, която не винаги 
може да бъде подходяща мярка за капиталовите изисквания на отделни предприятия, 
тъй като рисковият им профил може да се различава от допусканията в 
стандартната формула. Предложеното в параграф б) отказване от право не е 
достатъчно, тъй като предприятията няма да могат да разчитат, че ще получат 
право на такова отказване, а не би било приемливо за предприятия, допуснати до 
регулиран пазар, да признаят несъответствие, за да се облагодетелстват от такова 
отказване от право.

Изменение 452
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 2 – точка 70
Директива 2009/138/ЕО
Член 308a – параграф 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

3. Когато Комисията е приела 
делегиран акт в съответствие 
с член 308б, параграф 3, член 41, 
параграф 1 и член 41, параграф 
3 не се прилагат за срок от най-

3. Без да се засяга член 308б от 1 
юли 2013 г. застрахователните или 
презастрахователните 
предприятия:
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много 3 години от посочената в 
член 309, параграф 1, първа 
алинея дата.

a) изчисляват прогнозна оценка на
капиталовото изискване за 
платежоспособност, на 
минималното капиталово 
изискване, на размера на 
собствените средства и на баланса 
в съответствие с настоящата 
директива, и предоставят тази 
информация на надзорните органи;
б) изпълняват задължението си за 
предоставяне на информация във 
връзка с годишното отчитане пред 
надзорните органи в съответствие 
с член 35; държавите-членки могат 
да премахнат това изискване за 
застрахователни и 
презастрахователни предприятия, 
които не отговарят напълно на 
изискванията да разполагат с
подходящи системи и структури 
съгласно член 35, параграф 5.

Or. de

Изменение 453
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – точка 70
Директива 2009/138/ЕО
Член 308a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията е приела 
делегиран акт в съответствие с
член 308б, параграф 3, член 41, 
параграф 1 и член 41, параграф 3 не се 
прилагат за срок от най-много 3 
години от посочената в член 309, 
параграф 1, първа алинея дата.

3. Без да се засяга член 308б от 1 юли
2013 г. застрахователните или 
презастрахователните предприятия:
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а) изчисляват капиталовото 
изискване за платежоспособност, 
минималното капиталово изискване, 
размера на собствените средства, 
определят баланса в съответствие с 
настоящата директива;
б) предоставят на надзорните органи 
информацията, посочена в член 35, 
във връзка с изискванията, посочени в 
предишната алинея; референтната 
дата на тази информация следва да 
бъде първият ден от финансовата 
година, започваща на или след 1 юли 
2012 г., но преди 1 юли 2013 г.; 
ЕОЗППО определя образците, които 
следва да се представят.

Or. en

Обосновка

Рамката на Директива „Платежоспособност II“ не изисква отчет на приходите и 
разходите, а анализ на колебанията на собствените средства. За целите на 
последователността, този анализ следва да се изисква за осъществяването на 
постепенното прилагане.

Изменение 454
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 2 – точка 70
Директива 2009/138/ЕО
Член 308a – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. През този преходен период 
държавите-членки могат да 
разрешат на застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да оповестяват публично и да 
включват в надзорните доклади само 
информация, която техните вече 
налични системи и структури могат 
да предоставят, дори и ако по този 
начин не отговарят напълно на 
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задълженията за отчетност и 
публично оповестяване съгласно 
членове 35, 51 и 53–55;

Or. de

Изменение 455
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – точка 70
Директива 2009/138/ЕО
Член 308a – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Без да се засяга член 308б, 
държавите-членки гарантират, че 
надзорните органи имат 
правомощията да изискват от 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да предадат информацията, посочена 
в член 35 във връзка с финансовата 
година, приключваща на или след 1 
юли 2013 г.

Or. en

Обосновка

С оглед на прогресивното прилагане на надзорната рамка, не може да се изисква 
посоченото в член 35 отчитане да бъде представено изцяло през 2013 г. 
Отговорността за определяне на образците, които да се предават на надзорните 
органи по време на преходния период може да бъде възложена на ЕОЗППО.

Изменение 456
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – точка 70
Директива 2009/138/ЕО
Член 308a – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато Комисията е приела 
делегиран акт в съответствие с член 
308б, параграф 5, член 75, параграф 1 
не се прилага за срок от най-много 10 
години от посочената в член 309, 
параграф 1, първа алинея дата.

5. Размерът на съответната срочна 
структура на безрисковия лихвен 
процент, използвана за изчисляване на 
най-добрата прогнозна оценка по 
отношение на задълженията за 
застраховане и презастраховане, 
отговарящи на отчетените премии 
за съществуващи договори, все още 
следва да се изчислява в съответствие 
с Директива 2002/83/ЕО 10 години 
след прилагането на Директива 
2009/138/ЕО, при условие че:
1. съгласно националното 
законодателство до последната дата
на прилагане на Директива 
2002/83/ЕО, техническите резерви са 
изчислени, като се използва 
лихвеният процент, посочен в член 
20.Б., буква a), точка ii) от Директива 
2002/83/ЕО; и
2. (пре)застрахователното 
предприятие продължава да отговаря 
на условията, посочени в алинея 1.

Or. en

Обосновка

Поради дългосрочното естество на застрахователния бизнес, дори малка промяна в 
това изчисляване ще окаже огромно въздействие върху застрахователните 
предприятия, тъй като те вече ще са се ангажирали по дългосрочни договори с 
текущи титуляри на полици. За да се сведе до минимум въздействието върху цените и 
наличността на дългосрочни застрахователни продукти, следва да се предостави 
разумен срок, в рамките на който застрахователните предприятия да могат да 
извършат прехода. Като се има предвид дългосрочното естество на тези продукти, е 
разумно този период да бъде 10 години.

Изменение 457
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 2 – точка 70
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Директива 2009/138/ЕО
Член 308a – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. През този преходен период 
държавите-членки могат да 
разрешат на застрахователните и 
презастрахователните групи да 
оповестяват публично и да включват
в надзорните доклади единствено 
информация, която са в състояние да 
предоставят техните вече налични 
системи и структури, дори и ако 
така не отговарят напълно на 
задълженията за отчетност и 
публично оповестяване съгласно член 
254, параграф 2, и член 256;

Or. de

Изменение 458
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 – точка 70
Директива 2009/138/ЕО
Член 308a – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато Комисията е приела 
делегиран акт в съответствие с член 
308б, параграф 7, член 94 не се прилага 
за срок от най-много 10 години от 
посочената в член 309, параграф 1, 
първа алинея дата.

7. Комисията приема делегирани 
актове, определящи позициите на 
основните собствени средства, които 
са предмет на преходните мерки и 
изисквания, посочени в член 308б, 
буква ж) по отношение на 
класифицирането на позициите на 
собствените средства, които да са 
приложими за определените основни 
собствени средства и изискващи по 
време на преходния период 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да спазват поне законите, наредбите 
и административните разпоредби, 
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приети в съответствие с член 27 от 
Директива 2002/83/ЕО, член 16 от 
Директива 73/239/ЕИО и член 36 от 
Директива 2005/68/ЕО по отношение 
на тези позиции на собствените 
средства.

Or. en

Изменение 459
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 2 – точка 70
Директива 2009/138/ЕО
Член 308 a – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато Комисията е приела 
делегиран акт в съответствие с член 
308б, параграф 7, член 94 не се прилага 
за срок от най-много 10 години от 
посочената в член 309, параграф 1, 
първа алинея дата.

7. Без да се засяга член 94, позициите 
на основни собствени средства, 
издадени преди посочената в член 309, 
параграф 1, първа алинея дата, които 
съгласно директивите, посочени в 
член 310, могат да се използват, за да 
покрият до 50 % от границата за 
платежоспособност, следва да бъдат 
включени в позициите на основни 
собствени средства от ред 1 за период 
от 20 години след посочената дата.

Без да се засяга член 94, позициите на 
основните собствени средства, 
издадени преди датата, посочена в 
член 309, параграф 1, алинея първа, и 
които съгласно директивите, 
посочени в член 310, могат да се 
използват, за да покрият до 25 % от 
границата за платежоспособност, 
следва да бъдат включени в 
позициите на основни собствени 
средства от ред 2 за период от 20 
години след посочената дата.

Or. it
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Обосновка

Въвеждането на нови критерии за класифициране на подчинен дълг ще създаде 
ненужни усложнения; вместо да гарантират постепенното преминаване към 
„Платежоспособност II“, те могат да причинят сътресения на финансовите пазари, 
смущения на пазара и да увеличат капиталовите разходи. Би било по-добре да се даде 
по-дълъг период, за да могат предприятията да разполагат с достатъчно време, за да 
изплатят подчинения дълг, издаден преди влизането в сила на „Платежоспособност 
II“.

Изменение 460
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 2 – точка 70
Директива 2009/138/ЕО
Член 308a – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато Комисията е приела 
делегиран акт в съответствие с член 
308б, параграф 7, член 94 не се прилага 
за срок от най-много 10 години от 
посочената в член 309, параграф 1, 
първа алинея дата.

7. Без да се засяга член 94, позициите 
на основните собствени средства, 
издадени преди датата, посочена в 
член 309, параграф 1, и които съгласно 
директивите, посочени в член 310, 
могат да се използват за достигане на 
наличната граница на 
платежоспособност до поне 50 % от 
границата за платежоспособност, 
следва да бъдат включени в основните 
собствени средства от ред 1 за период 
до 20 години след датата, посочена в 
член 309, параграф 1.

Без да се засяга член 94, позициите на 
основните собствени средства, 
издадени преди датата, посочена в 
член 309, параграф 1, и които съгласно 
директивите, посочени в член 310, 
могат да се използват за достигане на 
наличната граница на 
платежоспособност до поне 25 % от 
границата за платежоспособност, 
следва да бъдат включени в основните 
собствени средства от ред 2 за период 
до 20 години след датата, посочена в
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член 309, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Тази забележка и преработеното предложение е приложимо и за член 308б, буква ж) 
от 2011/0006 (COD).

Изменение 461
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 – точка 70
Директива 2009/138/ЕО
Член 308a – параграф 9a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. Стандартните параметри, които 
се използват за акции, закупени от 
предприятието на или преди 31 
декември 2013 г. при изчисляването на 
подмодула на риска, свързан с акции 
посредством стандартна формула без 
опцията, посочена в член 304, се 
изчисляват като среднопретегленото 
от:
а) стандартния параметър, използван 
за изчисляване на подмодула на риска, 
свързан с акции в съответствие с 
член 304; и
б) стандартния параметър, използван 
за изчисляване на подмодула на риска, 
свързан с акции в съответствие със 
стандартната формула, без опцията, 
посочена в член 304;
Тежестта на параметъра, посочен в 
буква б) се увеличава поне линейно в 
края на всяка година от 0% през 
годината, започваща на 1 януари 
2014 г. до 100% 10 години след 1 януари 
2014 г.
Комисията приема делегирани 
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актове, които определят
допълнително процедурата и 
критериите, които следва да се 
спазват, включително акциите, 
които са предмет на преходната 
мярка.

Or. en

Изменение 462
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – точка 70
Директива 2009/138/ЕО
Член 308a – параграф 9a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. Стандартните параметри, които 
се използват за акции, закупени от 
предприятието на или преди 31 
декември 2013 г. при изчисляването на 
подмодула на риска, свързан с акции 
посредством стандартна формула без 
опцията, посочена в член 304 се 
изчисляват като среднопретегленото 
от:
а) стандартния параметър, използван 
за изчисляване на подмодула на риска, 
свързан с акции, в съответствие с 
член 304; и
б) стандартния параметър, използван 
за изчисляване на подмодула на риска, 
свързан с акции, в съответствие със 
стандартната формула без опцията, 
посочена в член 304;
Тежестта на параметъра, посочен в 
буква б), се увеличава поне линейно в 
края на всяка година от 0 % през 
годината, започваща на 1 януари 
2014 г., до 100 % 10 години след 1 
януари 2014 г.
Комисията приема делегирани 
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актове, които определят 
допълнително процедурата и 
критериите, които следва да се 
спазват, включително акциите, 
които са предмет на преходната 
мярка.

Or. en

Обосновка

Тази преходна фаза е необходима, за да не се нарушават дългосрочните инвестиции.

Изменение 463
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – точка 70
Директива 2009/138/ЕО
Член 308a – параграф 9a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. Ако на датата на влизане в сила 
на настоящата директива 
държавите-членки по произход са 
приложили разпоредбите, посочени в 
член 4 от Директива 2003/41/ЕО, тези 
държави-членки по произход могат, 
до завършването на прегледа на 
Директива 2003/41/ЕО, да продължат 
да прилагат законите, наредбите и 
административните разпоредби, 
приети от тях в съответствие с 
членове 1–19, 27–30, 32–35 и 37–67 от 
Директива 2002/83/ЕО, които са в 
сила на последната дата на прилагане 
на Директива 2002/83/ЕО.

Or. en

Обосновка

Настоящата възможност в член 4 от Директива 2003/41/ЕО (Директива относно 
ИППО) дава на държавите-членки възможността да гарантират, че за 
институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) и 
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застрахователните предприятия, предлагащи професионално пенсионно осигуряване, 
са приложими едни и същи правила за платежоспособност. За да се запазят равните 
възможности до завършването на прегледа на Директивата относно ИППО, в 
Директива „Платежоспособност II“ следва да се въведе преходен период за 
професионалното пенсионно осигуряване.

Изменение 464
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 – точка 70
Директива 2009/138/ЕО
Член 308a – параграф 9б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9б. Ако на датата на влизане в сила 
на настоящата директива 
държавите-членки по произход са 
приложили разпоредбите, посочени в 
член 4 от Директива 2003/41/ЕО, тези 
държави-членки по произход могат, 
до 31 декември 2015 г., да продължат 
да прилагат законите, наредбите и 
административните разпоредби, 
приети от тях в съответствие с 
членове 1–19, 27–30, 32–35 и 37–67 от 
Директива 2002/83/ЕО, които са в 
сила на последната дата на прилагане 
на Директива 2002/83/ЕО.

Or. en

Изменение 465
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 2 – точка 71
Директива 2009/138/ЕО
Член 308б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирани актове Преходни периоди
Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 

1. Държавите-членки могат да 
разрешат на застрахователните и 
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член 301а и съгласно условията, 
предвидени в членове 301б и 301в, 
относно следното:

презастрахователните предприятия 
или застрахователните и 
презастрахователни групи с балансово 
число по-малко от 25 милиарда евро, 
които не отговарят на капиталовото 
изискване за платежоспособност на 
датата, посочена в член 310, период, 
не по-дълъг от две години, през който 
да се съобразят с това изискване, при 
условие че тези предприятия или 
групи, са внесли за одобрение от 
надзорния орган, в съответствие с 
член 138, параграф 2 и член 142, 
мерките, които предлагат за тази 
цел.

a) по отношение на член 308а, 
параграф 1, за определяне на 
продължителността на преходния 
период, която може да бъде по-малка 
от максималните 3 години, за 
определяне на евентуалните фази на 
преходния период, за определяне на 
преходните изисквания към 
системите и структурите, с които 
предприятията трябва да разполагат 
с оглед предоставянето на 
изискваната за целите на надзора 
информация, както и за задължаване 
на застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да спазват най-малко приетите 
съгласно член 13 от Директива 
2002/83/ЕО, член 11 от Директива 
84/641/ЕО и член 17 от Директива 
2005/68/ЕО законови, подзаконови и 
административни разпоредби 
относно съставянето на счетоводни 
отчети и периодичното подаване на 
декларации;

2. Държавите-членки могат да 
разрешат на застрахователните и 
презастрахователните предприятия, 
които не отговарят напълно на 
изискванията да разполагат с 
подходящи системи и структури
съгласно член 35, параграф 5 и член 55, 
параграф 1 на датата, посочена в 
член 310, период, не по-дълъг от две 
години, през който да се съобразят с 
това изискване. 

б) по отношение на член 308а, 
параграф 2, за определяне на 
продължителността на преходния 
период, която може да бъде по-малка 
от 10 години, за определяне на 
евентуалните фази на преходния 
период, за определяне на изискването, 
съгласно което при вземане на 

3. През този период държавите-
членки могат да разрешат на 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия, 
които не отговарят напълно на 
изискванията за публично разкриване 
на информацията, посочена в членове 
51 и 53–55, да оповестяват публично 
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решение относно изпълнението на 
изискванията за добавяне на капитал 
съгласно член 37, параграф 1, буква а) 
вместо допусканията, на които се 
основава капиталовото изискване за 
платежоспособност, се отчитат 
допусканията, на които се основава 
посоченото в член 308б, параграф 8 
преходно капиталово изискване за 
платежоспособност, както и за 
уточняване на изчисляването на 
добавения капитал в зависимост от 
параметрите на калибрирането и 
доверителния интервал на 
въпросното преходно капиталовото 
изискване за платежоспособност, а 
не на параметрите на изчисленото 
чрез стандартната формула 
капиталово изискване за 
платежоспособност; 

само информацията, която 
въведените системи и структури са в 
състояние да предоставят.

в) по отношение на член 308а, 
параграф 3, за определяне на 
продължителността на преходния 
период, която може да бъде по-малка 
от максималните 3 години, за 
определяне на фазите на преходния 
период, за определяне на преходните 
изисквания относно системата на 
управление и за определяне в каква 
степен застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
трябва да съблюдават посочените в 
членове 41—49 системи, функции и 
изисквания по време на преходния 
период, както и за задължаване на 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да спазват най-малко приетите 
съгласно член 10 от Директива 
2002/83/ЕО, член 9 от Директива 
84/641/ЕО и член 15 от Директива 
2005/68/ЕО законови, подзаконови и 
административни разпоредби, 
изискващи надеждни 
административни процедури и 
вътрешен контрол;

4. Държавите-членки могат да 
разрешат на застрахователните и 
презастрахователните предприятия, 
които не отговарят напълно на 
изискванията да разполагат с 
подходящи системи и структури 
съгласно член 254 на датата, 
посочена в член 310, период, не по-
дълъг от две години, през който да се 
съобразят с това изискване.

г) по отношение на член 308а, 5. През този период държавите-
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параграф 4, за определяне на 
продължителността на преходния 
период, която може да бъде по-малка 
от максималните 3 години, на 
евентуалните фази на преходния 
период и на преходните изисквания 
относно съдържанието и графика на 
информацията, която трябва да бъде 
публично оповестена от 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия, 
както и за задължаване на 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да оповестяват най-малко отчет, 
който съдържа обобщение на високо 
равнище на посочената в член 51, 
параграф 1 информация; 

членки могат да разрешат на 
застрахователните и 
презастрахователните групи, които 
не отговарят напълно на 
изискванията за публично разкриване 
на информацията, посочена в член 
256, да оповестяват публично само 
информацията, която въведените 
системи и структури са в състояние 
да предоставят.

д) по отношение на член 308а, 
параграф 5, за определяне на 
продължителността на преходния 
период, която може да бъде по-малка 
от максималните 10 години, на 
евентуалните фази на преходния 
период, на всички видове активи и 
пасиви, чиято оценка подлежи на 
преходни изисквания, и на преходните 
изисквания към методите и 
допусканията, които трябва да бъдат 
използвани при оценката на 
посочените активи и пасиви, както и 
за задължаване на 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да спазват най-малко законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки, 
приложими на 31 декември 2012 г. по 
отношение на оценката на тези 
активи и пасиви;

6. Позициите от основни собствени 
средства, които са били издадени 
преди датата, посочена в член 309, 
параграф 1, и които отговарят на 
следните условия, се включват, за 
целите на член 94, параграф 1 и член 
230, в основните собствени средства 
от ред 1 за период до 10 години след 
датата, посочена в член 310:

е) по отношение на член 308а, 
параграф 6, за определяне на 
продължителността на преходния 
период, която може да бъде по-малка 
от максималните 10 години, на 
евентуалните фази на преходния 
период и на преходните изисквания по 

а) позицията се нарежда след 
претенциите на всички титуляри на 
полици и бенефициери, и 
непривилегировани кредитори;
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отношение на методологиите и 
допусканията, които да се използват 
при изчисляването на техническите 
резерви и които ще се прилагат през 
преходния период, както и за 
задължаване на застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да спазват най-малко приетите 
съгласно член 20 от Директива 
2002/83/ЕО, член 15 от Директива 
73/239/ЕИО и член 32 от Директива 
2005/68/ЕО законови, подзаконови и 
административни разпоредби 
относно формирането на 
техническите резерви;
ж) по отношение на член 308а, 
параграф 7, за определяне на 
продължителността на преходния 
период, която може да бъде по-малка 
от максималните 10 години, на 
евентуалните фази на преходния 
период, на позициите от собствени 
средства, предмет на преходни 
разпоредби, както и на преходните 
изисквания по отношение на 
класифицирането на позициите от 
собствени средства, които ще се 
прилагат спрямо посочените 
собствени средства, както и за 
задължаване на застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да спазват през преходния период най-
малко приетите съгласно член 27 от 
Директива 2002/83/ЕО, член 16 от 
Директива 73/239/ЕИО и член 36 от 
Директива 2005/68/ЕО законови, 
подзаконови и административни 
разпоредби относно тези позиции от 
собствени средства;

б) позицията е изплащаема или 
обратно изкупуема единствено с 
право на закупуване от 
застрахователното или 
презастрахователното предприятие 
и не може да включва ограничени 
стимули за изплащане или изкупуване 
на тази позиция преди 10 години след 
датата на издаване на позицията. 
Изплащането или изкупуването на 
тази позиция подлежи на 
предварително одобрение от страна 
на надзорния орган;

з) по отношение на член 308а, 
параграф 8, за определяне на 
продължителността на преходния 
период, която може да бъде по-малка 
от максималните 10 години, на 
евентуалните фази на преходния 
период, както и на всички преходни 
изисквания по отношение на 

в) позицията не е обременена с 
тежести и не е свързана с никакви 
други транзакции, които при 
разглеждане с тази позиция биха 
могли да доведат до това, позицията 
да не отговаря на изискванията, 
посочени в алинея първа на член 94, 
параграф 2;
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изчисляването и използването на 
преходно капиталово изискване за 
платежоспособност. Изчисляването 
на преходното капиталово изискване 
за платежоспособност може да 
включва промени на стрес тестове, 
сценарии, корелационни коефициенти 
и параметри на стандартната 
формула, които иначе се използват за 
изчисляване на капиталовото 
изискване за платежоспособност. 
Делегираните актове изискват от 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да съблюдават преходно капиталово 
изискване за платежоспособност, 
което не надвишава капиталовото 
изискване за платежоспособност и не 
е по-малко от сумата на 
минималното капиталово изискване и 
50 % от разликата между 
капиталовото изискване за 
платежоспособност и минималното 
капиталово изискване;
и) по отношение на член 308а, 
параграф 9, за определяне на 
промените, свързани с избора на 
метода и общите принципи за 
изчисляване на груповата 
платежоспособност, изложени в 
членове 220—229, членове 230—233 и в 
член 235 относно методите за 
изчисляване на груповата 
платежоспособност. Делегираните 
актове може също да посочват 
промените, свързани с изчисляването 
на груповата платежоспособност в 
рамките на посочения в член 213, 
параграф 2, буква в) надзор на равнище 
група, когато липсва еквивалентен 
надзор по смисъла на член 262. Тези 
промени в изчисляването на 
собствените средства на групата и 
на капиталовото изискване за 
платежоспособност на групата 
зависят от всички преходни 
изисквания по отношение на 

г) позицията е изцяло внесена, с 
неопределен падеж и покрива 
загубите при нормално 
функциониране;
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класифицирането на собствените 
средства и на капиталовото 
изискване за платежоспособност, 
които по смисъла на член 308а, 
параграф 7 и на член 308а, параграф 8 
се прилагат през преходния период на 
равнище отделно застрахователно 
или презастрахователно 
предприятие. Делегираните актове 
изискват от застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да гарантират, че допустимите 
собствени средства са на 
разположение в рамките на групата, 
като се отчитат посочените в член 
308а, параграф 7 преходни разпоредби. 
Тези допустими собствени средства 
са най-малко равни на груповото 
капиталово изискване за 
платежоспособност, изчислено чрез 
метода за изчисляване на преходното 
капиталово изискване за 
платежоспособност по смисъла на 
член 308а, параграф 8, или на размера 
на преходното капиталово изискване 
за платежоспособност; 
й) по отношение на член 254, 
параграф 2, за определяне на 
промените по отношение на 
информацията, която се отчита 
пред отговорните за упражняване на 
груповия надзор органи, вследствие на 
изискванията за надзорна отчетност 
на равнище отделно застрахователно 
или презастрахователно 
предприятие, които се прилагат през 
преходния период по смисъла на член 
308а, параграф 1;

д) позицията съдържа условие за 
отмяна или удължаване на срока за 
плащане на лихви или дивиденти по 
тази позиция в случай на финансово 
напрежение.

к) по отношение на член 256, 
параграф 1, за определяне на 
промените по отношение на 
съдържанието и графика на 
информацията, която трябва да бъде 
публично оповестена, когато тези 
промени са вследствие на 
изискванията за публично 
оповестяване на равнище отделно 

7. Позициите от основни собствени 
средства, които са били издадени 
преди датата, посочена в член 309, 
параграф 1, и които отговарят на 
следните условия, се включват, за 
целите на член 94, параграф 2 и член 
230, в основните собствени средства 
от ред 2 за период до 10 години след 
датата, посочена в член 310:
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застрахователно или 
презастрахователно предприятие, 
които се прилагат през преходния 
период по смисъла на член 308а, 
параграф 4.“

а) позицията се нарежда след 
претенциите на всички титуляри на 
полици и бенефициери, и 
непривилегировани кредитори;
б) позицията е с неопределен падеж 
или първоначалният ѝ падеж е след
повече от 5 години. Датата на 
падежа се счита за първата 
възможност по договор за изплащане 
или погасяване на позицията. 
Размяната или превръщането на 
тази позиция в друга позиция от 
основните собствени средства с най-
малко същото качество не се счита 
за изплащане или изкупуване. 
Размяната или превръщането 
подлежи на одобрение от страна на 
надзорния орган;
в) позицията е изплащаема или 
обратно изкупуема единствено с 
право на закупуване от 
застрахователното или 
презастрахователното предприятие 
и не може да включва ограничени 
стимули за изплащане или изкупуване 
на тази позиция преди 10 години след 
датата на издаване на позицията. 
Изплащането или изкупуването на 
тази позиция подлежи на 
предварително одобрение от страна 
на надзорния орган;
г) позицията не е обременена с 
тежести и не е свързана с никакви 
други транзакции, които при 
разглеждане с тази позиция биха 
могли да доведат до това, позицията 
да не отговаря на изискванията, 
посочени в алинея първа на член 94, 
параграф 2;
д) позицията е изцяло внесена.
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8. Изискванията, посочени в член 135, 
параграф 2, алинея 1а, се прилагат 
считано от 31 декември 2014 г. 
спрямо застрахователни и 
презастрахователни предприятия, 
които инвестират в търгуеми ценни 
книжа или други финансови 
инструменти, основани на 
„преопаковани“ заеми, издадени преди 
1 януари 2011 г., но само при условие 
че нови, свързани с тях експозиции са 
били добавени или заменени след 31 
декември 2014 г. 
9. Трети държави, които прилагат 
законодателство, признато за 
еквивалентно на настоящата 
директива, могат да прилагат 
преходни мерки, еквивалентни на 
посочените в настоящия член.

Or. en

Изменение 466
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 2 – точка 71
Директива 2009/138/ЕО
Член 308б – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а и съгласно условията, 
предвидени в членове 301б и 301в, 
относно следното:

Държавите-членки могат да 
разрешат на застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
или застрахователните и 
презастрахователни групи балансово 
число по-малко от 25 милиарда евро, 
които не отговарят на капиталовото 
изискване за платежоспособност на 
датата, посочена в член 310, период, 
не по-дълъг от една година, през 
който да се съобразят с това 
изискване, при условие че тези 
предприятия или групи са внесли за 
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одобрение от надзорния орган, в 
съответствие с член 138, параграф 2 
и член 142, мерките, които предлагат 
за тази цел.

Or. en

Изменение 467
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 – точка 71
Директива 2009/138/ЕО
Член 308б – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) по отношение на член 308а, 
параграф 7, за определяне на 
продължителността на преходния 
период, която може да бъде по-малка 
от максималните 10 години, на 
евентуалните фази на преходния 
период, на позициите от собствени 
средства, предмет на преходни 
разпоредби, както и на преходните 
изисквания по отношение на 
класифицирането на позициите от 
собствени средства, които ще се 
прилагат спрямо посочените 
собствени средства, както и за 
задължаване на застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да спазват през преходния период най-
малко приетите съгласно член 27 от 
Директива 2002/83/ЕО, член 16 от 
Директива 73/239/ЕИО и член 36 от 
Директива 2005/68/ЕО законови, 
подзаконови и административни 
разпоредби относно тези позиции от 
собствени средства;

ж) чрез дерогация на член 94 позициите 
от основни собствени средства, които 
отговарят на критериите, 
определени в делегираните актове, 
приети от Комисията в 
съответствие с член 308а, параграф 7, 
се включват в основните собствени 
средства от ред 1 и ред 2 за период до 
10 години след 1 януари 2014 г.;

Or. en
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Изменение 468
Sharon Bowles, Peter Skinner

Предложение за директива
Член 2 – точка 71
Директива 2009/138/ЕО
Член 308б – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) по отношение на член 308а,
параграф 7, за определяне на 
продължителността на преходния 
период, която може да бъде по-малка 
от максималните 10 години, на 
евентуалните фази на преходния 
период, на позициите от собствени 
средства, предмет на преходни 
разпоредби, както и на преходните 
изисквания по отношение на 
класифицирането на позициите от 
собствени средства, които ще се
прилагат спрямо посочените 
собствени средства, както и за 
задължаване на застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да спазват през преходния период най-
малко приетите съгласно член 27 от 
Директива 2002/83/ЕО, член 16 от 
Директива 73/239/ЕИО и член 36 от 
Директива 2005/68/ЕО законови, 
подзаконови и административни 
разпоредби относно тези позиции от 
собствени средства;

ж) застрахователните пасиви, 
издадени преди датата, посочена в 
член 309, параграф 1, които използват 
премии за неликвидност в 
съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент съгласно 
приложимия регулаторен режим до 
тази дата следва, за целите на член 
77, буква а) и на член 86, да могат да 
продължат да използват този подход 
на изчисление на техническите 
резерви 10 години след датата, 
посочена в член 310;

Or. en

Изменение 469
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 2 – точка 74
Директива 2009/138/ЕО
Член 311 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 1, 2, 3, 5—9, 11, 12, 14—17, 
19—22, 24, 25, 33, 57—66, 69, 70, 73, 
143, 145, 147, 149—161, 168—171, 
174—177, 179—184, 186—189, 191, 
193—209, 267—300, 302, 305—308 и 
приложения I и II, V, VI и VII се 
прилагат от 1 януари 2013 година.

Членове 1, 2, 3, 5—9, 11, 12, 14—17, 
19—22, 24, 25, 33, 57—66, 69, 70, 73, 
143, 145, 147, 149—161, 168—171, 
174—177, 179—184, 186—189, 191, 
193—209, 267—300, 302, 305—308 и 
приложения I и II, V, VI и VII се 
прилагат от 1 януари 2014 година.

Държавите-членки гарантират, че до 
датата, посочена в член 309, 
надзорните органи разполагат с 
достатъчно правомощия, за да 
извършат изискваните съгласно 
членове 90, 95, 104, параграф 7, 112, 
113, 211, 230 и 308 оценки.

Or. it

Обосновка

Изключително важно е да бъде предвидено достатъчно време между създаването на 
правна сигурност по отношение на съдържанието на делегираните актове и пълното 
прилагане на „Платежоспособност II“, така че предприятията да могат да 
приспособят своите системи и да въведат необходимите процедури. Въпреки че 
законовото транспониране на „Платежоспособност II“ ще се извърши в рамките на 
определените срокове, инспекторите и промишлеността ще се нуждаят от 
допълнително време между транспонирането и пълното прилагане.

Изменение 470
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 2 – точка 74
Директива 2009/138/ЕО
Член 311 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 1, 2, 3, 5—9, 11, 12, 14—17, 
19—22, 24, 25, 33, 57—66, 69, 70, 73, 
143, 145, 147, 149—161, 168—171, 
174—177, 179—184, 186—189, 191, 
193—209, 267—300, 302, 305—308 и 
приложения I и II, V, VI и VII се 

Членове 1, 2, 3, 5—9, 11, 12, 14—17, 
19—22, 24, 25, 33, 57—66, 69, 70, 73, 
143, 145, 147, 149—161, 168—171, 
174—177, 179—184, 186—189, 191, 
193—209, 267—300, 302, 305—308 и 
приложения I и II, V, VI и VII се 
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прилагат от 1 януари 2013 година. прилагат от 1 януари 2014 година

От датата, посочена в член 309 
държавите-членки гарантират, че 
надзорните органи имат достатъчни 
правомощия, за да извършват 
оценката, изисквана съгласно членове 
90, 95, 104, параграф 7, 
112,113,211,227,230,231,233, параграф 
5, 260 и 308a.

Or. en

Изменение 471
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 2 – точка 74
Директива 2009/138/ЕО
Член 311 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 1, 2, 3, 5—9, 11, 12, 14—17, 
19—22, 24, 25, 33, 57—66, 69, 70, 73, 
143, 145, 147, 149—161, 168—171, 
174—177, 179—184, 186—189, 191, 
193—209, 267—300, 302, 305—308 и 
приложения I и II, V, VI и VII се 
прилагат от 1 януари 2013 година.

Членове 308а и 308б се прилагат от 1
януари 2013 г. Членове 1—3, 5—9, 11, 
12, 15—17, параграф 2, 19—22, 24, 25, 
33, 57, 58, параграф 1—58, параграф 7, 
59—66, 69, 70, 73, 143, 145, 147, 149—
161, 168—171, 174—177, 179—184, 
186—189, 191, 193—209, 267—300, 302, 
305—308 и приложения I и II, V, VI и 
VII се прилагат от 1 януари 2014 година. 
Това дава възможност на Комисията 
да приеме необходимите мерки за 
изпълнение преди датата на 
прилагане.

Or. en

Изменение 472
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a

Преразглеждане
До 1 януари 2015 г. и всяка следваща 
година Комисията предава на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад, посочващ дали ЕНО са 
предали проектите на регулаторни 
технически стандарти и проектите 
на технически стандарти за 
изпълнение, предвидени в 
настоящата директива, дали 
предаването им е задължително или 
по желание, както и всякакви 
свързани предложения.

Or. fr


