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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2009/138/ЕО във връзка с 
правомощията на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно 
осигуряване и на Европейския орган за ценни книжа и пазари
(COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0008),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 50, 53, 62 и 114 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0027/2011),

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

– като взе предвид становището на Европейската централна банка от ...,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от ...,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на  комисията по икономически и парични въпроси и 
становището на комисията по правни въпроси (A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за изменение на 
Директива 2003/71/ЕО и 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за изменение на Директива 
2002/92/EО, Директива 2003/41/EО, 
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Директива 2009/138/ЕО във връзка с 
правомощията на Европейския орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване и на 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари

Директива 2003/71/ЕО и Директива 
2009/138/ЕО и Регламент (ЕО) № 
1060/2009 във връзка с правомощията на 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
и на Европейския орган за ценни книжа 
и пазари

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) На 23 септември 2009 г. 
Комисията прие предложения за три 
регламента за установяване на 
Европейска система за финансов 
надзор, в т.ч. за създаване на три
Европейски надзорни органа (ЕНО).

(1) На 24 ноември 2010 г. 
Европейският парламент и Съветът 
приеха три регламента за установяване 
на Европейския орган за застраховане 
и професионално пенсионно 
осигуряване (ЕОЗППО), Европейския 
банков орган (ЕБО) и Европейския 
орган за ценни книжа и пазари 
(ЕОЦКП) (за които се използва 
общото название Европейски надзорни 
органи (ЕНО)), които са част от 
Европейската система за финансов 
надзор.

Or. en

Изменение 3

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 

Не се отнася до българския текст.
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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.

Or. en

Изменение 4

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 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 2010/78/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 24 ноември 2010 година 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 
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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 
Директиви 2002/92/ЕО, 2003/41/ЕО,
2003/71/ЕО и 2009/138/ЕО, без това да 
засяга възможността за бъдещо 
добавяне на области.

____________
1 ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Въпросите, попадащи в обхвата на 
техническите стандарти, следва да са от 
подчертано техническо естество, като 
тяхното разработване изисква 
специализирания опит на експерти по 
надзора. Техническите стандарти, 
приети като делегирани актове, следва 
да доразвият, уточнят и определят 
условията за последователно
хармонизиране на правилата, които са 
част от приетите от Европейския 
парламент и от Съвета основни актове, 
като допълват или изменят някои 
несъществени елементи на 
законодателния акт. От друга страна, 
техническите стандарти, приети под 
формата на актове за изпълнение, 
следва да определят условията за 
единно прилагане на правно 
обвързващите актове на Съюза. 
Техническите стандарти следва да не 
изискват вземането на политически 
решения.

(6) Въпросите, попадащи в обхвата на 
техническите стандарти, следва да са от 
подчертано техническо естество, като 
тяхното разработване изисква 
специализирания опит на експерти по 
надзора. Регулаторните технически
стандарти, приети като делегирани 
актове, следва да доразвият, уточнят и 
определят условията за последователно 
хармонизиране на правилата, които са 
част от приетите от Европейския 
парламент и от Съвета основни актове, 
като допълват или изменят някои 
несъществени елементи на 
законодателния акт. От друга страна, 
техническите стандарти за изпълнение, 
приети под формата на актове за 
изпълнение, следва да определят 
условията за единно прилагане на 
правно обвързващите актове на Съюза. 
Техническите стандарти следва да не 
изискват вземането на политически 
решения.
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Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В случая на регулаторните 
технически стандарти е целесъобразно 
да бъде въведена процедурата, 
предвидена в членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № …/2010 [ЕБО], 
Регламент (ЕС) №. …/2010 [ЕОЦКП] и 
Регламент (ЕС) № …/2010 [ЕОЗППО]. 
Изпълнителните технически стандарти 
следва да бъдат приети в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 15 от 
Регламент (ЕС) № .../2010 [ЕБО], 
Регламент (ЕС) № .../2010 [ЕОЦКП] и 
Регламент (ЕС) № .../2010 [ЕОЗППО]. 
Европейският съвет одобри 
четиристепенния подход на 
Ламфалуси за по-ефективен и по-
прозрачен регулаторен процес за 
финансовото законодателство на 
Съюза. Комисията е оправомощена да 
приема мерки на ниво 2 в много 
области и вече са в сила голям брой 
регламенти и директиви на 
Комисията на ниво 2. В случаите, 
когато техническите стандарти са 
предназначени за доразвиване, 
уточняване или определяне на 
условията за изпълнение на такива 
мерки на ниво 2, те следва да бъдат 
приемани едва след приемането на 
съответната мярка на ниво 2 и следва 
да бъдат съобразени със 
съдържанието на тази мярка на ниво 
2.

(7) В случая на регулаторните 
технически стандарти е целесъобразно 
да бъде прилагана процедурата, 
предвидена съответно в членове 10—
14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, 
Регламент (ЕС) №. 1094/2010 и 
Регламент (ЕС) № 1095/2010. 
Изпълнителните технически стандарти 
следва да бъдат приети в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент 
(ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 
1095/2010 съответно. Следва да се 
отбележи, че регулаторните 
технически стандарти се приемат 
като делегирани актове съгласно член 
290 от ДФЕС, а техническите 
стандарти за изпълнение се приемат 
като актове за изпълнение съгласно 
член 291 от ДФЕС.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Задължителните технически 
стандарти допринасят за създаването на 
единен правилник за законодателството 
в областта на финансовите услуги, 
одобрено от Европейския съвет в 
заключенията му от юни 2009 г. 
Доколкото някои изисквания в 
законодателните актове на Съюза не са 
изцяло хармонизирани и в съответствие 
с принципа на предпазните мерки при 
надзора, задължителните технически 
стандарти, развиващи, уточняващи или 
определящи условията за прилагане на 
тези изисквания, не следва да 
възпрепятстват държавите-членки да 
изискват допълнителна информация или 
да налагат по-строги изисквания. Затова 
техническите стандарти следва да 
позволяват на държавите-членки да 
правят това в определени области, в 
които съответните законодателни актове 
предвиждат подобна преценка.

(8) Регулаторните технически 
стандарти и техническите стандарти 
за изпълнение допринасят за 
създаването на единен наръчник за 
законодателството в областта на 
финансовите услуги, одобрено от 
Европейския съвет в заключенията му 
от юни 2009 г. Доколкото някои 
изисквания в законодателните актове на 
Съюза не са изцяло хармонизирани, и в 
съответствие с принципа на предпазните 
мерки относно надзора, регулаторните 
технически стандарти и техническите 
стандарти за изпълнение, развиващи, 
уточняващи или определящи условията 
за прилагане на тези изисквания, не 
следва да възпрепятстват държавите-
членки да изискват допълнителна 
информация или да налагат по-строги 
изисквания. Затова  регулаторните 
технически стандарти  и 
техническите стандарти за 
изпълнение следва да позволяват на 
държавите-членки да правят това в 
определени области, в които 
съответните законодателни актове 
предвиждат подобна преценка.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Както е предвидено в регламентите 
за създаване на ЕСФН, преди да 

(9) Както е предвидено в регламентите 
за създаване на ЕНО, преди да 
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представят техническите стандарти на 
Комисията, ЕНО следва при 
необходимост да проведат открити 
обществени консултации по тях и да 
анализират свързаните с тях възможни 
разходи и ползи.

представят техническите стандарти на 
Комисията, ЕНО, при необходимост, 
следва да проведат открити обществени 
консултации по тях и да анализират 
свързаните с тях възможни разходи и 
ползи.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В регламентите за създаване на 
ЕСФН се предвижда механизъм за 
уреждане на разногласията между 
компетентните национални органи. 
Ако даден компетентен орган не е 
съгласен с процедурата или същността 
на действие или липса на такова от 
страна на друг компетентен орган в 
областите, определени в 
законодателните актове на Съюза в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
.../2010 [EБО], Регламент (ЕС) № 
.../2010 [ЕОЦКП] и Регламент (ЕС) № 
.../2010 [ЕОЗППО], в които съгласно 
законодателството се изисква 
сътрудничество, координация или 
съвместно вземане на решение от страна 
на съответните национални органи, по 
искане на един от съответните 
компетентни органи ЕНО следва да 
могат да съдействат на органите да 
постигнат съгласие в рамките на 
съответните срокове, установени от 
ЕНО, който следва да вземе предвид 
съответните срокове, утвърдени в 
съответното законодателство, както и 
сложността и спешния характер на 
разногласията. В случай че това 
разногласие продължи, ЕНО следва да 
могат да разрешат въпроса.

(11) Регламентите за създаване на ЕНО
предвиждат създаването на механизъм 
за уреждане на разногласия между 
националните надзорни органи. Ако 
даден надзорен орган не е съгласен с 
процедурата или същността на дадено 
действие или бездействие на друг 
надзорен орган в областите, определени 
в правните актове на Съюза в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010
и Регламент (ЕС) № 1095/2010, в които 
съгласно законодателството се изисква 
сътрудничество, координация или 
съвместно вземане на решение от страна
на съответните национални надзорни
органи, ЕНО, по искане на един от 
съответните надзорни органи, следва да 
могат да подпомогнат органите да 
постигнат съгласие в рамките на 
определения от ЕНО срок, който следва 
да е съобразен със съответните срокове 
в приложимото законодателство, както 
и със сложността и неотложния 
характер на разногласията. В случай че 
това разногласие продължи, ЕНО следва 
да могат да разрешат въпроса.
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Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Регламентите за създаване на ЕНО 
изискват случаите, в които може да се 
използва механизмът за уреждане на 
разногласия между компетентните
национални органи, да бъдат посочени 
в секторното законодателство. 
Настоящата директива следва да 
определи първия набор от такива 
случаи и не следва да засяга добавянето 
на още случаи в бъдеще. Настоящата 
директива не следва да пречи на ЕНО да 
действат в съответствие с други 
правомощия или да изпълняват 
задачите, посочени в регламентите за 
тяхното създаване, включително 
необвързващото посредничество и 
приноса към последователно, ефикасно 
и ефективно прилагане на 
законодателните актове на Съюза. 
Освен това в областите, по отношение 
на които под някаква форма вече е 
установено необвързващо 
посредничество за уреждане на 
разногласия в съответния законодателен 
акт или съществуват срокове за 
съвместните решения, взети от един или 
повече компетентни надзорни органи, 
ще бъдат необходими изменения за 
осигуряване на яснота и на 
безпрепятствено провеждане на процеса 
на вземане на съвместно решение, а 
също и при необходимост за 
разрешаване на разногласията от страна 
на ЕНО. Задължителната процедура за 
уреждане на разногласия е предвидена 
за разрешаване на случаи, при които 
компетентните надзорни органи не 

(12) Регламентите за създаване на ЕНО 
изискват случаите, в които може да се 
използва механизмът за уреждане на 
разногласия между националните 
надзорни органи, да бъдат посочени в 
секторното законодателство. 
Настоящата директива следва да 
определи втората група от такива 
случаи и не следва да засяга добавянето 
на допълнителни случаи в бъдеще. 
Настоящата директива не следва да 
пречи на ЕНО да действат в 
съответствие с други правомощия или 
да изпълняват задачите, посочени в 
регламентите за тяхното създаване, 
включително необвързващото 
посредничество и приноса към 
последователно, ефикасно и ефективно 
прилагане на законодателните актове на 
Съюза. Освен това в областите, по 
отношение на които в съответния 
правен акт вече е установена под 
някаква форма необвързваща медиация 
за уреждане на спорове или в които са 
предвидени срокове за вземането на 
съвместни решения от страна на един 
или повече национални надзорни 
органи, ще бъдат необходими 
изменения за осигуряване на яснота и на 
нормалното протичане на процеса на 
вземане на съвместно решение, а също и 
- при необходимост - за уреждане на 
разногласията от страна на ЕНО. 
Задължителната процедура за уреждане 
на разногласия е предвидена за 
уреждане на случаи, при които 
националните надзорни органи не 
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могат да решат помежду си процедурни 
или съществени въпроси относно 
съответствието със законодателните 
актове на Съюза.

могат да решат помежду си процедурни 
въпроси или въпроси по същество, 
свързани със спазването на правни 
актове на Съюза.

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Поради това, настоящата директива 
следва да набележи ситуации, при които 
може да се наложи разрешаване на 
процедурен или съществен въпрос, 
засягащ съответствието със 
законодателството на Съюза, който не 
може да бъде разрешен самостоятелно 
от надзорните органи. При такава 
ситуация един от засегнатите надзорни 
органи следва да може да повдигне 
въпроса пред компетентния ЕНО. Този 
ЕНО следва да действа в съответствие с 
процедурата, предвидена в регламента 
за неговото създаване и в настоящата 
директива. Той следва да може да 
изиска от засегнатите компетентни
органи да предприемат конкретно 
действие или да се въздържат от 
всякакво действие, с цел въпросът да 
бъде разрешен и да се гарантира 
съответствие със законодателството на 
Съюза, с обвързващи последствия за 
съответните компетентни органи. В 
случаите, когато съответният 
законодателен акт на Съюза дава право 
на преценка на държавите-членки, 
решенията на даден ЕНО не следва да 
заместват оперативната 
самостоятелност на националните 
надзорни органи в съответствие с
правото на Европейския съюз.

(13) Поради това, настоящата директива 
следва да набележи ситуации, при които 
може да се наложи разрешаване на 
процедурен или съществен въпрос, 
засягащ съответствието със 
законодателството на Съюза, който не 
може да бъде разрешен самостоятелно 
от националните надзорни органи. 
При такава ситуация един от 
засегнатите национални надзорни 
органи следва да може да повдигне 
въпроса пред компетентния ЕНО. Този 
ЕНО следва да действа в съответствие с 
регламента за неговото създаване и с
настоящата директива. Той следва да 
може да изиска от засегнатите надзорни
органи да предприемат конкретно 
действие или да се въздържат от 
всякакво действие, с цел въпросът да 
бъде разрешен и да се гарантира 
съответствие със законодателството на 
Съюза, със задължително действие за 
съответните надзорни органи. В 
случаите, когато съответният 
законодателен акт на Съюза дава право 
на преценка на държавите-членки, 
решенията на даден ЕНО не следва да 
заместват оперативната 
самостоятелност на надзорните органи 
в съответствие с правото на 
Европейския съюз.
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Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) В Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2009 г. относно започването 
и упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II)8 се предвижда 
съвместно вземане на решения при 
одобряването на заявления за 
използване на вътрешен модел на 
равнище група или дъщерно 
предприятие, при одобряването на 
заявления за създаване на дъщерно 
предприятие в съответствие с 
членове 238 и 239 от въпросната 
директива, както и при определянето на 
орган за групов надзор въз основа на 
критерии, различни от посочените в 
член 247 от същата директива. Във 
всички тези области следва чрез 
изменения да бъде ясно посочено, че 
при разногласие Европейският орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) 
може да разреши разногласието 
посредством процеса, установен в 
Регламент (ЕО) № …/… [ЕОЗППО]. 
Този подход би пояснил, че 
разногласията могат да бъдат 
разрешени, а сътрудничеството —
укрепено преди по отношение на дадена 
институция да бъде взето или издадено 
решение. Ролята на ЕОЗППО при 
разрешаване на разногласията се 
състои в посредничество между 
противоречивите становища на 
надзорните органи, а не в подмяна на 
решенията по съответните въпроси.

(14) В Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2009 г. относно започването 
и упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II)8 се предвижда 
съвместно вземане на решения при 
одобряването на заявления за 
използване на вътрешен модел на 
равнище група или дъщерно 
предприятие, при одобряването на 
заявления за създаване на дъщерно 
предприятие в съответствие с 
членове 238 и 239 от въпросната 
директива, както и при определянето на 
орган за групов надзор въз основа на 
критерии, различни от посочените в 
член 247 от същата директива. Във 
всички тези области следва чрез 
изменения да бъде ясно посочено, че 
при разногласие Европейският орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) 
може да разреши разногласието 
посредством процеса, установен в 
Регламент (ЕО) № 1094/2010. С този 
подход се изяснява, че макар ЕОЗППО 
да не следва да замества 
оперативната самостоятелност на 
надзорните органи в съответствие с 
правото на Съюза, следва да бъде 
възможно да се разрешават
разногласията и да се укрепва
сътрудничеството, преди по отношение 
на дадена институция да бъде взето или 
издадено окончателно решение. 
ЕОЗППО следва да разрешава
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Посредничеството, извършвано от 
ЕОЗППО при наличието на 
разногласия, не означава, че ЕОЗППО 
следва да изпълнява текущи надзорни 
функции в съответната област, 
предмет на заявлението.

разногласията, като посредничи между 
противоречащите си становища на 
надзорните органи.

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 15

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 регламентите за създаване 
на ЕНО.

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) В областите, в които по силата на 
Директива 2009/138/ЕО Комисията е 
понастоящем оправомощена да приема 
правоприлагащи мерки, когато тези 
мерки представляват незаконодателни 
актове от общ характер, които допълват 
или изменят определени несъществени 

(16) В областите, в които по силата на 
Директива 2009/138/ЕО Комисията е 
понастоящем оправомощена да приема 
правоприлагащи мерки, когато тези 
мерки представляват незаконодателни 
актове от общ характер, които допълват 
или изменят определени несъществени 
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елементи от тази Директива, по смисъла 
на член 290 от ДФЕС, Комисията следва 
да бъде оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с този 
член.

елементи от тази Директива, по смисъла 
на член 290 от ДФЕС, Комисията следва 
да бъде оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с този 
член или регулаторни технически 
стандарти в съответствие с член 10 
и член 14 от Регламент (ЕС) № 
1094/2010.

Or. en

Изменение 15

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 
извлича, публикува и актуализира 
периодично срочната структура на 
безрисковия лихвен процент, като 
отчита промените на финансовите 
пазари. С оглед на техническия характер 
и застрахователното естество на тези 
задачи те следва да бъдат 
осъществявани от ЕОЗППО.

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 18
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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, които например 
да позволят хармонизиран подход при 
използването на рейтинги, на ЕОЗППО 
следва да бъдат делегирани специфични 
задачи. Признаването на агенции за 
кредитен рейтинг следва да бъде 
приведено в съответствие с и да 
отговаря на изискванията на 
Директива 2006/48/ЕО, включително 
предстоящото преразглеждане на 
директивата, и Регламент (ЕО) 
1060/2009. Припокриването с 
Регламент (ЕО) № 1060/2009 следва да 
се избягва и следователно 
предоставянето на роля на 
Съвместния комитет на надзорните 
органи е оправдана. ЕОЗППО следва 
да използва оптимално 
компетенциите и експертния опит 
на ЕОЦКП. Подробностите във връзка с 
изпълнението на тези задачи следва да 
бъдат допълнително уточнени в 
мерките, които ще бъдат приети чрез 
делегирани актове или актове за 
изпълнение.

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се гарантира в рамките на 
Директива 2009/138/ЕО хармонизиран 
подход при определянето на 

(19) За да се гарантира в рамките на 
Директива 2009/138/ЕО хармонизиран 
подход при определянето на 
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обстоятелствата, позволяващи 
удължаване на срока за възстановяване 
при нарушения на капиталовото 
изискване за платежоспособност, следва 
да бъдат уточнени условията, които 
представляват „изключителен срив на 
финансовите пазари“. При искане от 
съответния надзорен орган ЕОЗППО 
следва да установи дали тези условия са 
изпълнени и Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема мерки 
посредством делегирани актове, 
уточняващи съответните задължителни 
процедури.

обстоятелствата, позволяващи 
удължаване на срока за възстановяване 
при нарушения на капиталовото 
изискване за платежоспособност, следва 
да бъдат уточнени условията, които 
представляват „изключителен срив на 
финансовите пазари“. ЕОЗППО следва 
да установи дали тези условия са 
изпълнени и Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема мерки 
посредством делегирани актове и 
актове за изпълнение, уточняващи 
съответните задължителни процедури.

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение
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 да се определят 
условията по отношение на 
третирането на режимите на тези трети 
държави, за да може тези трети 
държави да бъдат признати като 
временно покриващи изискванията за 
еквивалентност.

Or. en
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Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Долната граница на минималното 
капиталово изискване в евро за 
каптивните презастрахователни 
предприятия следва да бъде променена. 
Промяната се налага поради 
периодичното адаптиране на 
съществуващата долна граница на 
капиталовото изискване за тези 
предприятия с цел отчитане на 
инфлацията10.

(24) Долната граница на минималното 
капиталово изискване в евро за 
застрахователните и
презастрахователни предприятия следва 
да бъде променена. Промяната се налага 
поради периодичното адаптиране на 
съществуващата долна граница на 
капиталовото изискване за тези 
предприятия с цел отчитане на 
инфлацията.

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Европейският парламент и Съветът 
следва да разполагат със срок от два
месеца, считано от датата на 
уведомяването, за възражения срещу 
делегиран акт. По инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета 
този срок следва да може да бъде 
удължен с един месец по отношение на 
важни проблематични области. Следва 
също да се даде възможност на 
Европейския парламент и на Съвета да 
информират другите институции за 
намерението си да не повдигат 
възражения. Подобно одобрение на 
делегирани актове на ранен етап е 
особено уместно в случаите, когато е 
необходимо да бъдат спазени срокове, 
например когато в основния акт са 
предвидени срокове, в рамките на които 

(28) Европейският парламент и Съветът 
следва да разполагат със срок от три
месеца, считано от датата на 
нотификацията, за да възразят срещу 
делегиран акт. По инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета 
този срок следва да може да бъде 
удължен с три месеца по отношение на 
важни проблематични области. Следва 
също да се даде възможност на 
Европейския парламент и на Съвета да 
информират другите институции за 
намерението си да не повдигат 
възражения. Подобно одобрение на 
делегирани актове на ранен етап е 
особено уместно в случаите, когато е 
необходимо да бъдат спазени срокове, 
например когато в основния акт са 
предвидени срокове, в рамките на които 
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Комисията трябва да приеме делегирани 
актове.

Комисията трябва да приеме делегирани 
актове.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) За да се осигури плавният преход 
към новия режим съгласно 
Директива 2009/138/ЕО, е необходимо 
да се предвидят преходни изисквания 
във връзка с изискванията спрямо 
управлението, оценяването, 
надзорната отчетност и публичното 
оповестяване, определянето и 
класифицирането на собствените 
средства, стандартната формула за 
изчисляване на капиталовото 
изискване за платежоспособност 
(включително всички последващи 
промени в областта на добавения 
капитал) и избора на методите и 
допусканията за изчисляване на 
техническите резерви. Когато 
подобни промени биват 
осъществявани на равнище отделно 
предприятие, следва да бъдат 
предприети и съответните 
последващи промени по отношение на 
изчисляването на груповата 
платежоспособност, както и на 
надзорната отчетност и публичното 
оповестяване на равнище група. 
Когато тези промени засягат 
груповата надзорна отчетност и 
публичното оповестяване на равнище 
група, съответните преходни 
разпоредби следва да се прилагат 
mutatis mutandis на равнище група. По 
отношение на груповата 
платежоспособност с член 218, 

(29) За да се осигури плавният преход 
към новия режим съгласно Директива 
2009/138/ЕО, е необходимо да се 
предвидят поетапно въвеждане и 
конкретни преходни периоди.
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параграфи 2 и 3 се осигурява основата 
на надзорните изисквания за 
платежоспособност в случаите, в 
които се прилага посоченият в 
член 213 групов надзор. Методите и 
принципите за изчисляване на 
посочената в член 218 групова 
платежоспособност са по-подробно 
изложени в членове 220—235. Тези 
методи и изчисления се прилагат 
(пряко или по аналогия) спрямо 
посочените в член 218 случаи, когато 
се прилага групов надзор. Доколкото 
тези правила за групова 
платежоспособност се позовават на 
правила за платежоспособност на 
равнище отделно предприятие и 
когато на равнище отделно 
предприятие се прилага преходен 
режим на платежоспособност, може 
да възникне необходимост правилата 
за групова платежоспособност да 
бъдат съответно изменени.

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С преходните изисквания следва да 
се цели избягване на пазарните
смущения и ограничаване на 
въздействието върху 
съществуващите продукти, а също и 
осигуряване на предлагането на 
застрахователните продукти.
Разпоредбите за преходните 
изисквания следва да позволят 
отчитането на важната и полезна 
секторна информация, която ще бъде 
получена в рамките на 
количествената оценка на 

(30) С преходните периоди следва да се 
цели избягване на пазарни смущения. 
Преходните периоди следва да 
насърчават предприятията да започнат в 
най-кратки срокове да съблюдават 
конкретните изисквания на новия 
режим. 
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въздействието (QIS5). С преходните 
разпоредби, установени в 
Директива 2009/138/ЕО, следва 
допълнително да бъдат уточнени 
несъществените елементи, които ще 
бъдат определяни чрез делегирани 
актове. Въпреки че максималните 
срокове за преходните разпоредби 
трябва да бъдат посочени в 
Директива 2009/138/ЕО, 
фактическият срок, посочен в даден 
делегиран акт, може да бъде по-
кратък и следва да отразява 
специфичните характеристики на 
разпоредбите и да улеснява 
прилагането на новия режим. 
Преходните изисквания следва по 
своето въздействие да съответстват 
най-малко на рамката, съществуваща 
по силата на директивите за 
застраховането и презастраховането, 
и не следва да водят до по-
благоприятно третиране на 
застрахователните или 
презастрахователните предприятия 
или до по-ниска от съществуващата 
към момента степен на защита на 
титулярите на полици. По 
отношение на изискванията за 
платежоспособност това означава, 
че в рамките на всеки евентуален 
преходен период те следва да не 
надвишават капиталовото изискване 
за платежоспособност и да не бъдат 
по-малки от сумата на минималното 
капиталово изискване и 50 % от 
разликата между капиталовото 
изискване за платежоспособност и 
минималното капиталово изискване.
Преходните изисквания следва да 
насърчават предприятията да започнат в 
най-кратки срокове да съблюдават 
конкретните изисквания на новия 
режим. 

Or. en
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Изменение 23

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) До 1 януари 2014 г. Комисията 
следва да докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за предаването 
от страна на ЕНО на проектите на 
технически стандарти, предвидени в 
настоящата директива, и да представи 
подходящи предложения.

Не се отнася до българския текст.

Or. en

Изменение 24

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Поради това Директиви 2003/71/ЕО 
и 2009/138/ЕО следва да бъдат 
съответно изменени,

(33) Поради това Директиви 
2002/92/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО и 
2009/138/ЕО и Регламент (ЕО) № 
1060/2009 следва да бъдат съответно 
изменени.

Or. en

Изменение 25

Предложение за директива – акт за изменение
Член -1 – заглавие и уводна част (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1
Директива 2002/92/ЕО се изменя, 
както следва:

Or. en
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Изменение 26

Предложение за директива – акт за изменение
Член -1 – точка 1 (нова)
Директива 2002/92/ЕО
Член 3 – параграф 2 – алинея 2 а (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 на Европейския 
парламент и на Съвета* (ЕОЗППО), 
който я публикува на своята 
интернет страница.“
____________
1 ОВ 

Or. en

Изменение 27

Предложение за директива – акт за изменение
Член -1 – точка 2 (нова)
Директива 2002/92/ЕО
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Член 6, параграф 2 се заменя със 
следното:
„2. Държавите-членки съобщават на 
Комисията за желанието си да бъдат 
уведомявани в съответствие с 
параграф 1. Комисията на свой ред 
уведомява всички държави-членки и 
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ЕОЗППО за това.“

Or. en

Изменение 28

Предложение за директива – акт за изменение
Член -1 – точка 3 (нова)
Директива 2002/92/ЕО
Член 7 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В член 7, параграф 1 се заменя със 
следното:
„1. Държавите-членки определят 
компетентните органи, 
оправомощени да гарантират 
изпълнението на настоящата 
директива. Държавите-членки 
уведомяват  Комисията и ЕОЗППО за 
тези органи, като посочват 
разпределението на задълженията, 
ако има такова.“

Or. en

Изменение 29

Предложение за директива – акт за изменение
Член -1 – точка 4 (нова)
Директива 2002/92/ЕО
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В член 9, заглавието се заменя със 
следното:
„Обмен на информация между 
държавите-членки и ЕОЗППО“

Or. en
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Изменение 30

Предложение за директива – акт за изменение
Член -1 – точка 5 (нова)
Директива 2002/92/ЕО
Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В член 9 се добавя следният 
параграф:
„1а. Компетентните органи си 
сътрудничат с ЕОЗППО за целите на 
настоящата директива в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
1094/2010. Компетентните органи 
незабавно предоставят на ЕОЗППО 
цялата необходима информация за 
изпълнение на задълженията му по 
настоящата директива и по 
Регламент (ЕС) № 1094/2010 в 
съответствие с член 35 от същия 
регламент.“

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива – акт за изменение
Член -1 – точка 6 (нова)
Директива 2002/92/ЕО
Член 12 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В член 12, параграф 5, алинея 
втора се заменя със следното:
„Държавите-членки съобщават на 
Комисията и на ЕОЗППО
националните си разпоредби по първа 
алинея.
Държавите-членки актуализират 
редовно и най-малко на всеки две 



PR\874812BG.doc 27/206 PE466.970v02-00

BG

години тази информация, а ЕОЗППО 
я публикува на своята интернет 
страница.
За да се осигурят еднакви условия на 
прилагане на настоящия параграф, 
ЕОЗППО разработва проекти за 
технически стандарти за изпълнение 
относно процедурите, които да 
бъдат следвани, и форматите и 
образците, които да бъдат 
използвани от компетентните 
органи при предаването на 
съответната информация на 
ЕОЗППО и нейното актуализиране. 
ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти за изпълнение до 1 юни 
2012 г.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в алинея първа 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010.“

Or. en

Изменение 32

Предложение за директива – акт за изменение
Член -1 a (нов)
Директива 2003/41/ЕО
Член 17 а – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1a
Директива 2003/41/ЕО се изменя, 
както следва:
В член 17а, параграф 5 се заменя със 
следното:
„С цел да се осигури последователна 
хармонизация във връзка с наличната 
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граница на платежоспособност, 
ЕОЗППО може да разработи проекти 
на регулаторни технически 
стандарти, за да отчете събитията, 
които оправдават техническа 
корекция на елементите, допустими 
за наличната граница на 
платежоспособност.
На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
посочените в алинея първа 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.“

Or. en

Изменение 33

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 2003/71/ЕО
Член 5 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че окончателните условия по 
предлагането не се включват нито в 
основния проспект, нито в притурка, 
тези условия се предоставят на 
инвеститорите, депозират се при 
компетентния орган на държавата-
членка по произход и се съобщават от 
емитента, предлагащата страна или 
лицето, което кандидатства за 
допускане до търгуване на регулиран 
пазар, на компетентния орган на 
приемащата държава-членка 
(приемащите държави-членки), при 
всяко публично предлагане, когато е 
практически осъществимо и по 
възможност преди започването на 
публичното предлагане или допускането 
до търговия. Окончателните условия 
съдържат само информация, свързана с 
обявата за ценните книжа, и не се 

„В случай че окончателните условия по 
предлагането не се включват нито в 
основния проспект, нито в притурка, 
тези условия се предоставят на 
инвеститорите, депозират се при 
компетентния орган на държавата-
членка по произход и се съобщават от 
този компетентен орган на 
компетентния орган на приемащата 
държава-членка, когато се прави всяко 
публично предлагане и когато е 
практически осъществимо, и при 
възможност, преди започването на 
публичното предлагане или допускането 
до търговия. Окончателните условия 
съдържат само информация, свързана с 
обявата за ценните книжа, и не се 
използват като притурка към основния 
проспект. В такива случаи се прилага 
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използват като притурка към основния 
проспект. В такива случаи се прилага 
член 8, параграф 1, буква а).

член 8, параграф 1, буква а).

Or. en

Обосновка

Административната тежест за институциите следва да се ограничи само до 
наистина необходимото. 

Изменение 34

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2003/71/ЕО
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегират 
правомощия да приема регулаторни 
технически стандарти, уточняващи 
информацията, която се инкорпорира 
чрез препращане.

С цел да се осигури последователно 
хармонизиране във връзка с 
настоящия член, ЕОЦКП разработва 
проекти на регулаторни технически 
стандарти, уточняващи информацията, 
която се инкорпорира чрез препращане.

Or. en

Обосновка

Привеждане на текста в съответствие с договорената формулировка в „Омнибус“ І.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2003/71/ЕО
Член 11 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените в първата алинея 
регулаторни технически стандарти се 
приемат съгласно членове 10—14 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

ЕОЦКП предоставя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
1 януари 2014 г.
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Or. en

Обосновка

Привеждане на текста в съответствие с договорената формулировка в „Омнибус“ І.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2003/71/ЕО
Член 11 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
които се предоставят на Комисията 
най-късно до 1 януари 2014 г.

На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
посочените в алинея първа
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10–14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Обосновка

Привеждане на текста в съответствие с договорената формулировка в „Омнибус“ І.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2003/71/ЕО
Член 13 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегират 
правомощия да приема регулаторни 
технически стандарти, уточняващи 
процедурите за одобряване на проспекта 
и условията, съобразно които сроковете 
могат да бъдат изменени.

С цел да се осигури последователно 
хармонизиране във връзка с 
одобряването на проспекта, ЕОЦКП 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти, уточняващи 
процедурите за одобряване на проспекта 
и условията, съобразно които сроковете 
могат да бъдат изменени.

Or. en
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Обосновка

Привеждане на текста в съответствие с договорената формулировка в „Омнибус“ І.

Изменение 38

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2003/71/ЕО
Член 13 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените в първата алинея 
регулаторни технически стандарти се 
приемат съгласно членове 10—14 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

ЕОЦКП предоставя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

Or. en

Обосновка

Привеждане на текста в съответствие с договорената формулировка в „Омнибус“ І.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2003/71/ЕО
Член 13 – параграф 7 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
които се предоставят на Комисията 
най-късно до 1 януари 2014 г.

На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Обосновка

Привеждане на текста в съответствие с договорената формулировка в „Омнибус“ І.
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Изменение 40

Предложение за директива
Член 1 – точка 4
Директива 2003/71/ЕО
Член 14 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегират 
правомощия да приема регулаторни 
технически стандарти, уточняващи
посочените в параграфи 1—4 
разпоредби относно публикуването на 
проспекта.

За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с 
настоящия член, ЕОЗППО 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти с цел уточняване 
на посочените в параграфи 1—4 
разпоредби относно публикуването на 
проспекта.

Or. en

Обосновка

Привеждане на текста в съответствие с договорената формулировка в „Омнибус“ І.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 1 – точка 4
Директива 2003/71/ЕО
Член 14 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените в първата алинея 
регулаторни технически стандарти се 
приемат съгласно членове 10—14 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

ЕОЦКП предоставя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

Or. en

Обосновка

Привеждане на текста в съответствие с договорената формулировка в „Омнибус“ І.
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Изменение 42

Предложение за директива
Член 1 – точка 4
Директива 2003/71/ЕО
Член 14 – параграф 8 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
които се предоставят на Комисията 
най-късно до 1 януари 2014 г.

На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на
посочените в алинея първа 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Обосновка

Привеждане на текста в съответствие с договорената формулировка в „Омнибус“ І.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2003/71/ЕО
Член 15 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегират 
правомощия да определя разпоредбите 
относно разпространяването на 
реклами, с които се съобщава 
намерението публично да се предлагат
ценни книжа или допускането до 
търгуване на регулиран пазар, по-
специално преди проспектът да е 
публично представен или преди 
откриването на записването, както и да 
определя посочените в параграф 4 
разпоредби.

За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с 
настоящия член, ЕОЗППО 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти с цел 
определяне на разпоредбите относно 
разпространяването на реклами, с които 
се съобщава намерението публично да 
се предлагат ценни книжа или 
допускането до търгуване на регулиран 
пазар, по-специално преди проспектът 
да е публично представен или преди 
откриването на записването, както и да 
определя посочените в параграф 4 
разпоредби.
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Or. en

Обосновка

Привеждане на текста в съответствие с договорената формулировка в „Омнибус“ І.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2003/71/ЕО
Член 15 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените в първата алинея 
регулаторни технически стандарти се 
приемат съгласно членове 10—14 от 
Регламент …/… [ЕОЦКП].

ЕОЦКП предоставя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
1 януари 2014 г.

Or. en

Обосновка

Привеждане на текста в съответствие с договорената формулировка в „Омнибус“ І.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2003/71/ЕО
Член 15 – параграф 7 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
които се предоставят на Комисията 
най-късно до 1 януари 2014 г.

На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на
посочените в алинея първа 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Обосновка

Привеждане на текста в съответствие с договорената формулировка в „Омнибус“ І.
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Изменение 46

Предложение за директива
Член 2 – точка 1
Директива 2009/138/ЕО
Член 17 - 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, във 
връзка с разширяване на списъка на 
правните форми, изложени в 
приложение III.

3. Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а във връзка със списъка на 
правните форми, изложени в точки 1–
27 от части А, Б и В от 
приложение III.

Or. en

Обосновка

Делегиране следва да се предоставя на Комисията единствено за изменение на списъка 
с правните форми в отделните държави-членки.

Изменение 47

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1 а (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 25 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Добавя се следният член:
„Член 25а

Уведомяване и публикуване на лицензи
ЕОЗППО се уведомява за всеки 
предоставен лиценз, както и за всяко 
отнемане или отказ за издаване на 
лиценз.  Името на всяко 
застрахователно предприятие и 
презастрахователно предприятие, на 
което е бил издаден лиценз, се 
включва в списък. ЕОЗППО публикува 
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този списък на своята интернет 
страница и го поддържа актуален.“

Or. en

Обосновка

Осигуряване на последователност с разпоредбите на „Омнибус“ I, член 9, параграфи 3 
и 4.

Изменение 48

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1 б (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 29 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) В член 29, параграф 4 се заменя 
със следното:
„4. Комисията гарантира, че тези 
делегирани актове, регулаторни 
технически стандарти и технически 
стандарти за прилагане вземат 
предвид принципа на 
пропорционалността, като по този 
начин се осигури пропорционалното 
прилагане на настоящата директива, 
по-конкретно за много малки 
застрахователни предприятия.
ЕОЗППО гарантира, че проектите на 
регулаторни технически стандарти, 
внесени в съответствие с членове 10–
14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, 
проектите на техническите 
стандарти за прилагане, внесени в 
съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010, и 
насоките и препоръките, приети в 
съответствие с член 16 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010, вземат 
предвид принципа на 
пропорционалност, като по този 
начин се осигурява пропорционалното 
прилагане на настоящата директива, 
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по-конкретно по отношение на малки 
застрахователни предприятия.“

Or. en

Изменение 49

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 оповестени агрегирани 
статистически данни, а също и формата, 
структурата, съдържанието и датата на 
публикуване на оповестяването.

4. За да се осигурят единни условия за 
прилагане на параграф 2 от 
настоящия член, ЕОЗППО 
разработва проекти за технически 
стандарти за изпълнение с цел 
посочване на ключовите аспекти, за 
които трябва да бъдат оповестени 
агрегирани статистически данни, а също 
и определяне на формата, структурата, 
съдържанието и датата на годишното
публикуване на оповестяването, 
предвидени в настоящия член.

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

Or. en

Обосновка

Технически стандарти за изпълнение са използвани също в член 144 от Директивата 
за капиталовите изисквания за подобни разпоредби.
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Изменение 50

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 31 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавя се следният параграф 5: заличава се
„5. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
технически стандарти за изпълнение, 
определящи условията на прилагане 
на параграф 2, допълнен от 
посочените в параграф 4 делегирани 
актове, относно обхванатите от 
тези делегирани актове въпроси, 
особено по отношение на образците и 
структурата на оповестяването.
Посочените в първата алинея 
технически стандарти за изпълнение 
се приемат съгласно член 15 от 
Регламент …/… [ЕОЗППО].
Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
(ЕОЗППО) разработва проекти на 
изпълнителни технически 
стандарти, които се предоставят на 
Комисията най-късно до 31 декември 
2011 г.“

Or. en

Обосновка

Технически стандарти за изпълнение са използвани също в член 144 от Директивата 
за капиталовите изисквания за подобни разпоредби.

Изменение 51

Предложение за директива
Член 2 – точка 3
Директива 2009/138/ЕО
Член 33 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато искане за сътрудничество във 
връзка с проверка на място в 
съответствие с настоящия член е било 
отхвърлено или по него не са били 
предприети действия в разумен срок, 
надзорните органи могат да отнесат 
въпроса до ЕОЗППО и да поискат 
неговата подкрепа 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.

Когато даден надзорен орган е 
уведомил надзорните органи на 
приемащата държава-членка, че 
възнамерява да извърши проверки на 
място в съответствие с параграф 1, и 
когато на този надзорен орган на 
практика се забрани да упражни 
правото си за провеждане на тези 
проверки на място или ако на тези 
надзорни органи на практика се 
забрани да упражнят правото си на 
участие в съответствие с параграф 2, 
надзорните органи могат да отнесат 
въпроса до ЕОЗППО и да поискат 
неговата подкрепа в съответствие с член 
19, параграфи 1–3 и 6, от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010 ЕОЗППО. В този 
случай ЕОЗППО може да действа 
съгласно правомощията, предоставени 
му по силата на посочения член.

Or. en

Обосновка

Член 33 не предвижда искане за сътрудничество. Освен това параграфи 4 и 5 от 
Реграмент (ЕС) № 1094/2010 не са приложими, тъй като не може да бъде прието 
индивидуално решение, адресирано до финансова институция. Осигуряване на 
последователност с разпоредбите на „Омнибус“ I, член 5, параграф 10, буква в).

Изменение 52

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 3 a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 33 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В член 33 се добавя следният 
четвърти параграф:
В съответствие с член 21 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010, 
ЕОЗППО има право да участва в 
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проверките на място, когато те се 
провеждат съвместно от два или 
повече надзорни органа.

Or. en

Обосновка

Член 33 не предвижда искане за сътрудничество. Освен това параграфи 4 и 5 от 
Реграмент (ЕС) № 1094/2010 не са приложими, тъй като не може да бъде прието 
индивидуално решение, адресирано до финансова институция. Осигуряване на 
последователност с разпоредбите на „Омнибус“ I, член 5, параграф 10, буква в).

Изменение 53

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) в параграф 2, буква а)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;“  

Or. en

Обосновка

Малките и средните предприятия следва да не бъдат принуждавани да въвеждат 
системи и структури само за докладване на тримесечие.

Изменение 54

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 4 – буква a а) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 35 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) в параграф 2 се добавя следната 
алинея: 
„Държавите-членки не изискват 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да внасят в надзорните органи пълен 
списък на активите, включващ всеки 
от тях поотделно.“

Or. en

Обосновка

Би било неуместно да се изисква докладване от предприятията за всеки отделен 
елемент.  

Изменение 55

Предложение за директива
Член 2 – точка 4 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член 35 - параграф 6

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 
посочените в параграфи 1–4 
информация и времеви моменти.

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

Изменение 56

Предложение за директива
Член 2 – точка 4 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 35 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
технически стандарти за изпълнение, 
определящи условията на прилагане на 
параграфи 1—4, допълнени от 
приетите съгласно параграф 6 
делегирани актове, особено по 
отношение на образците и 
процедурите за предоставяне на 
информация на надзорните органи. 
Когато е целесъобразно, процедурите 
могат да включват изисквания за 
одобрение.

7. За да се осигурят еднакви условия на 
прилагане на настоящия член 
ЕОЗППО може да разработва 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение с цел установяване на 
стандартни формуляри, образци и 
процедури за предоставяне на 
информация на надзорните органи. 
Когато е целесъобразно, процедурите 
могат да включват изисквания за 
одобрение от страна на 
административния, управителния 
или надзорния орган на 
застрахователните или 
презастрахователните предприятия 
на представената информация.

Or. en

Обосновка

Привеждане на текста в съответствие с договорената формулировка в Омнибус І. 
Трябва да се изясни кой какво одобрява.

Изменение 57

Предложение за директива
Член 2 – точка 4 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 35 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените в първата алинея 
технически стандарти за изпълнение се 

ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на технически стандарти 
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приемат съгласно член 15 от Регламент 
…/… [ЕОЗППО].

за изпълнение до 1 юли 2012 г.

Or. en

Обосновка

Привеждане на текста в съответствие с договорената формулировка в Омнибус І. 
Трябва да се изясни кой какво одобрява.

Изменение 58

Предложение за директива
Член 2 – точка 4 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 35 – параграф 7 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Привеждане на текста в съответствие с договорената формулировка в Омнибус І. 
Трябва да се изясни кой какво одобрява.

Изменение 59

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член 37 - параграф 6

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 
допълнителните обстоятелства, при 

6. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 301а за 
определяне на допълнителните 
обстоятелства, при които може да бъде 
наложено изискване за добавяне на 
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които може да бъде наложено изискване 
за добавяне на капитал и 
методологиите за неговото 
изчисляване, както и на процеса на 
вземане на решение за налагане, 
изчисляване и отмяна на изискването 
за добавен капитал.

капитал.

Or. en

Изменение 60

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква a а) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 37 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Добавя се следният параграф:
„6a. За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с 
добавянето на капитал, ЕОЗППО 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти с цел
определяне на методологиите за 
изчисляване на добавения капитал.
ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
1 март 2012 г.
На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
посочените в алинея първа 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.“

Or. en

Обосновка

Методологиите за изчисляване на добавения капитал ясно изискват експертен опит в 
надзора.



PR\874812BG.doc 45/206 PE466.970v02-00

BG

Изменение 61

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 37 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
технически стандарти за изпълнение, 
определящи условията на прилагане на 
настоящия член, допълнен от 
посочените в параграф 6 делегирани 
актове, относно обхванатите от 
тези делегирани актове въпроси, 
особено по отношение на процеса на
вземане на решения за налагане, 
изчисляване и отмяна на изискването за 
добавен капитал, посочени в приетите 
съгласно параграф 6 делегирани 
актове.

7. За да се осигурят еднакви условия на 
прилагане на настоящия член, ЕОЗППО
разработва проекти на технически 
стандарти за изпълнение относно 
процедурите, които трябва да се 
следват за вземане на решения за 
налагане, изчисляване и отмяна на 
изискването за добавен капитал.

Or. en

Изменение 62

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква б)
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].

ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на технически стандарти 
за изпълнение до 1 юни 2012 г.

Or. en
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Изменение 63

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.

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

Or. en

Изменение 64

Предложение за директива
Член 2 – точка 6
Директива 2009/138/ЕО
Член 38 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато искане за сътрудничество във 
връзка с проверка на място в 
съответствие с настоящия параграф е 
било отхвърлено или по него не са 
били предприети действия в разумен 
срок, надзорните органи могат да 
отнесат въпроса до ЕОЗППО и да 
поискат неговата подкрепа 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.

Когато даден надзорен орган е 
уведомил надзорните органи на 
приемащата държава-членка, че 
възнамерява да извърши проверки на 
място в съответствие с алинея първа, и 
когато на този надзорен орган на 
практика се забрани да упражни 
правото си за провеждане на тези 
проверки на място, надзорният орган
може да отнесе въпроса до ЕОЗППО и 
да поиска неговата подкрепа в 
съответствие с член 19, параграфи 1–3 
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
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Обосновка

Член 38 не предвижда искане за сътрудничество. Освен това параграфи 4 и 5 от 
Реграмент (ЕС) № 1094/2010 не са приложими, тъй като не може да бъде прието 
индивидуално решение, адресирано до финансова институция. Осигуряване на 
последователност с разпоредбите на „Омнибус“ I, член 5, параграф 10, буква в).

Изменение 65

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 6 a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 38 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) В член 38, параграф 2 се добавя 
следната алинея 1а:
„В съответствие с член 21 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010, 
ЕОЗППО има право да участва в 
проверките на място, когато те се 
провеждат съвместно от два или 
повече надзорни органа.“

Or. en

Обосновка

Член 38 не предвижда искане за сътрудничество. Освен това параграфи 4 и 5 от 
Реграмент (ЕС) № 1094/2010 не са приложими, тъй като не може да бъде прието 
индивидуално решение, адресирано до финансова институция. Осигуряване на 
последователност с разпоредбите на „Омнибус“ I, член 5, параграф 10, буква в).

Изменение 66

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 301а, 
допълнително уточняващи следното:
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и 301в, допълнително уточняващи 
следното:

Or. en

Изменение 67

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, буква а), 
Комисията може да приема делегирани 
актове в съответствие с член 301а, за да 
уточни допълнително елементите на 
тази оценка.

Or. en

Изменение 68

Предложение за директива
Член 2 – точка 10
Директива 2009/138/ЕО
Член 56 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 301а и съгласно 
условията, предвидени в членове 301б 
и 301в, уточняващи допълнително 
информацията, която трябва да бъде 
оповестена, както и начините за 
постигане на това.

Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 301а, уточняващи 
допълнително информацията, която 
трябва да бъде оповестена в 
съответствие с раздел 3.

Or. en
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Изменение 69

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 се осигурят еднакви условия на 
прилагане на настоящия раздел, 
ЕОЗППО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение 
относно процедурите, които трябва 
да се следват, и формулярите и 
образците, които трябва да се 
използват.

Or. en

Изменение 70

Предложение за директива
Член 2 – точка 10
Директива 2009/138/ЕО
Член 56 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на технически стандарти 
за изпълнение до 1 юни 2012 г.

Or. en

Изменение 71

Предложение за директива
Член 2 – точка 10
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Директива 2009/138/ЕО
Член 56 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените във втора алинея
технически стандарти за изпълнение в 
съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Изменение 72

Предложение за директива
Член 2 – точка 11
Директива 2009/138/ЕО
Член 58 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 301а и 
съгласно условията, предвидени в 
членове 301б и 301в, за допълнително 
определяне на корекциите на 
критериите, установени в член 59, 
параграф 1, с цел да се отчете 
бъдещото развитие и да се гарантира 
еднообразното прилагане на 
членове 57—63.

8. За да се осигури последователното 
хармонизиране във връзка с 
настоящия раздел, ЕОЗППО може да 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти с цел 
установяване на изчерпателен списък 
с информация, посочен в член 59, 
параграф 4, който да бъде включен от 
предложилите приобретатели в 
нотификацията, без да се засяга 
член 58, параграф 2.
За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с 
настоящия раздел и да отчете 
бъдещото развитие, ЕОЗППО 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти с цел 
определяне на корекциите на 
критериите, посочени в член 59, 
параграф 1.
ЕОЗППО представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
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технически стандарти, посочени в 
алинея втора, до 1 март 2012 г.
На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
посочените в алинеи първа и втора 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.
За да се осигурят единни условия за 
прилагане на настоящата директива, 
ЕОЗППО може да разработва 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение с цел установяване на 
общи процедури, формуляри и бланки 
за консултационния процес между 
съответните компетентни органи 
съгласно посоченото в член 60.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в алинея пета технически 
стандарти за изпълнение в 
съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Обосновка

Пълно привеждане в съответствие с членове 19, 19а и 19б от Директивата за 
капиталовите изисквания, изменени чрез „Омнибус“ I.

Изменение 73

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 13 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член 71 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) надзорните органи спазват насоките и 
препоръките на ЕОЗППО, като в 
противен случай посочват съответните 
мотиви;

б) надзорните органи спазват насоките и 
препоръките на ЕОЗППО, като в 
противен случай заявяват съответните 
мотиви за неспазването им;

Or. en
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Обосновка

Привеждане в пълно съответствие с „Омнибус“ I, член 9, параграф 16 за изменение на 
член 42б от Директивата за капиталовите изисквания.

Изменение 74

Предложение за директива
Член 2 – точка 13 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член 71 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) националните мандати, предоставени 
на надзорните органи, не 
възпрепятстват изпълнението на 
задълженията им като членове на 
ЕОЗППО по силата на настоящата 
директива.

в) националните мандати, предоставени 
на надзорните органи, не 
възпрепятстват изпълнението на 
задълженията им като членове на 
ЕОЗППО или по силата на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Привеждане в пълно съответствие с „Омнибус“ I, член 9, параграф 16 за изменение на 
член 42б от Директивата за капиталовите изисквания.

Изменение 75

Предложение за директива
Член 2 – точка 14 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член 75 - 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 
методите и допусканията, които да се 
използват при посочената в параграф 1 
оценка на активите и пасивите.

2. За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с оценката 
на активите и пасивите, ЕОЗППО 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти с цел 
определяне на:

а) методите и допусканията, които да се 
използват при посочената в параграф 1 
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оценка на активите и пасивите;
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 делегира 
правомощие за приемане на 
посочените в алинея първа 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.
______________
1ОВ L 243, 11.9.2002 г., стp. 1.

Or. en

Обосновка

„Методите и допусканията“ показват участие на експертен опит в надзора и следва 
да водят до регулаторни технически стандарти. Техническите стандарти за 
изпълнение, предложени от Комисията, са също така неподходящи.
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Изменение 76

Предложение за директива
Член 2 – точка 14 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 75 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавя се следният параграф 3: заличава се
„3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема технически 
стандарти за изпълнение с цел:
а) определяне на условията за 
прилагане на параграф 1, допълнен от 
посочените в параграф 2 делегирани 
актове, във връзка с обхванатите от 
тези делегирани актове въпроси 
относно:
(i) подходите за оценка, когато 
липсват котирани пазарни цени или 
те не отговарят на посочените в 
параграфи 1 и 2 изисквания;
(ii) съответствието на 
международните счетоводни 
стандарти, одобрени от Комисията 
съгласно Регламент (ЕО) 
№. 1606/2002, с посочения в 
настоящия член подход за оценка;
б) определяне на условията на 
прилагане на параграф 1, допълнен от 
посочените в параграф 2 делегирани 
актове, във връзка с обхванатите от 
тези делегирани актове въпроси, 
особено по отношение на методите и 
допусканията, които да се използват 
при посочената в параграф 1 оценка 
на активите и пасивите, 
включително алтернативните 
методи на 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 
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посочения в настоящия член подход за 
оценка.
Посочените в първата алинея 
технически стандарти за изпълнение 
се приемат съгласно член 15 от 
Регламент …/… [ЕОЗППО].
ЕОЗППО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
които се предоставят на Комисията 
до 31 декември 2011 г.
__________________
1 ОВ L 243, 11.9.2002г., стр.1"

Or. en

Изменение 77

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 15
Директива 2009/138/ЕО
Член 77а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническа информация, изготвяна 
от Европейския орган за застраховане 

и професионално пенсионно 
осигуряване

Дисконтов процент

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 

1. 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-
добра прогнозна оценка.
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допускания, които могат да включват 
формули или определения на 
ЕОЗППО.
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.

2. Когато в периоди на високо 
напрежение върху ликвидността 
ЕОЗППО констатира появата на премии 
за неликвидност на финансовите пазари, 
извлечени по посочената в член 86
формула и по-високи от Х% пункта, 
се публикува приспособена съответна 
срочна структура на безрисковия 
лихвен процент за всяка валута от 
значение със същата честота като 
съответната срочна структура на 
безрисковия лихвен процент, посочена 
в параграф 1.  Надзорните органи 
може да разрешат 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
да използват тази приспособена 
срочна структура на безрисковия 
лихвен процент при изчисляването на 
най-добрата прогнозна оценка само за 
определени значително неликвидни 
пасиви, посочени съгласно член 86. В 
такъв случай застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
публично оповестяват използването 
на тази премия и паричния ефект 
върху тяхната финансова позиция.
3. ЕОЗППО изпълнява посочените в 
параграфи 1 и 2 задачи по прозрачен, 
обективен и надежден начин. 

Or. en

Обосновка

Адаптиране на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент с 
премия за неликвидност следва да се извършва в случай на наистина сериозен стрес на 
пазара. ЕОЗППО следва да разработи формула, въз основа на която се определя 
премия за неликвидност, като избягва много малките премии да влияят върху 
структурата на лихвения процент. Това осигурява повече сигурност и предвидимост 
на пазара. Държавите-членки следва да могат да не разрешават това отклонение за 
предприятия, установени в тяхната юрисдикция. 
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Изменение 78

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирани актове и актове за 
изпълнение

Регулаторни технически стандарти

Or. en

Обосновка

Мерките за изпълнение относно техническите разпоредби ясно изискват експертен 
опит в надзора и паради това следва да водят до регулаторни технически стандарти, 
което прави излишни техническите стандарти за изпълнение с оглед на „по-добро 
регулиране“. 

Изменение 79

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с методите 
и изчисленията за техническите 
разпоредби, ЕОЗППО разработва 
проекти на регулаторни технически 
стандарти с цел определяне на:

Or. en

Обосновка

Мерките за изпълнение относно техническите разпоредби ясно изискват експертен 
опит в надзора и паради това следва да водят до регулаторни технически стандарти, 
което прави излишни техническите стандарти за изпълнение с оглед на „по-добро 
регулиране“. 
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Изменение 80

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 16
Директива 2009/138/ЕО
Член 86 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) методологиите, принципите и 
техниките за определяне на съответната 
срочна структура на безрисковия лихвен 
процент, която да се използва за 
изчисляване на най-добрата прогнозна 
оценка съгласно член 77, параграф 2;

Не се отнася до българския текст.

Or. en

Изменение 81

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обстоятелствата, при които 
техническите резерви се изчисляват 
съвкупно или като сума на най-добрата 
прогнозна оценка и на добавката за 
риск, както и методите, които се 
използват в случай на съвкупно 
изчисляване на техническите резерви;

в) обстоятелствата, при които 
техническите резерви се изчисляват 
съвкупно или като сума на най-добрата 
прогнозна оценка и на добавката за 
риск, както и методите, които се 
използват в случай на посоченото в 
член 77, параграф 4 съвкупно 
изчисляване на техническите резерви;

Or. en

Обосновка

Мерките за изпълнение относно техническите разпоредби ясно изискват експертен 
опит в надзора и паради това следва да водят до регулаторни технически стандарти, 
което прави излишни техническите стандарти за изпълнение с оглед на „по-добро 
регулиране“. 
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Изменение 82

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) методите и допусканията, които да се 
използват при изчисляването на 
добавката за риск, включително 
определянето на размера на 
допустимите собствени средства, 
необходими за гарантиране на 
застрахователните и 
презастрахователните задължения, и 
калибрирането на ставката на цената на 
капитала;

г) методите и допусканията, които се 
използват при изчисляването на 
рисковата премия, включително 
определянето на размера на 
допустимите собствени средства, 
необходими за гарантиране на 
застрахователните и 
презастрахователните задължения, и
калибрирането на ставката на цената на 
капитала, както е посочено в  член 77, 
параграф 5;

Or. en

Обосновка

Мерките за изпълнение относно техническите разпоредби ясно изискват експертен 
опит в надзора и паради това следва да водят до регулаторни технически стандарти, 
което прави излишни техническите стандарти за изпълнение с оглед на „по-добро 
регулиране“. 

Изменение 83

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) подробните критерии за 
методологията и формулата за 
изчисляване на премията за 
неликвидност и методологията за 
определяне на значително неликвидни 
задължения, посочени в член 77а;

Or. en
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Обосновка

Мерките за изпълнение относно техническите разпоредби ясно изискват експертен 
опит в надзора и паради това следва да водят до регулаторни технически стандарти, 
което прави излишни техническите стандарти за изпълнение с оглед на „по-добро 
регулиране“. 

Изменение 84

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) видовете дейности, въз основа на 
които застрахователните и 
презастрахователните задължения да се 
сегментират, за да се изчислят 
техническите резерви;

д) видовете дейности, въз основа на 
които застрахователните и 
презастрахователните задължения да се 
сегментират, за да се изчислят 
техническите резерви, посочени в член 
80;

Or. en

Обосновка

Мерките за изпълнение относно техническите разпоредби ясно изискват експертен 
опит в надзора и паради това следва да водят до регулаторни технически стандарти, 
което прави излишни техническите стандарти за изпълнение с оглед на „по-добро 
регулиране“. 

Изменение 85

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) стандартите, които трябва да бъдат 
изпълнени, във връзка с гарантиране на 
пригодността, пълнотата и точността на 
данните, използвани при изчисляване на 
техническите резерви, както и 
специфичните обстоятелства, при които 

е) стандартите, които трябва да бъдат 
изпълнени, във връзка с гарантиране на 
целесъобразността, пълнотата и 
точността на данните, използвани при 
изчисляване на техническите резерви, 
както и специфичните обстоятелства, 
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би било подходящо прилагането на 
приблизителни стойности, включително 
подходи към всеки отделен случай за 
изчисляване на най-добрата прогнозна 
оценка;

при които би било подходящо 
прилагане на приблизителни стойности, 
включително подходи към всеки 
отделен случай за изчисляване на най-
добрата прогнозна оценка, както е 
посочено в член 82;

Or. en

Обосновка

Мерките за изпълнение относно техническите разпоредби ясно изискват експертен 
опит в надзора и паради това следва да водят до регулаторни технически стандарти, 
което прави излишни техническите стандарти за изпълнение с оглед на „по-добро 
регулиране“. 

Изменение 86

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) 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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Мерките за изпълнение относно техническите разпоредби ясно изискват експертен 
опит в надзора и паради това следва да водят до регулаторни технически стандарти, 
което прави излишни техническите стандарти за изпълнение с оглед на „по-добро 
регулиране“. 
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Изменение 87

Предложение за директива
Член 2 – точка 16
Директива 2009/138/ЕО
Член 86 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
1 март 2012 г.

Or. en

Обосновка

Мерките за изпълнение относно техническите разпоредби ясно изискват експертен 
опит в надзора и паради това следва да водят до регулаторни технически стандарти, 
което прави излишни техническите стандарти за изпълнение с оглед на „по-добро 
регулиране“. 

Изменение 88

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.

На Комисията се делегира правомощие 
за приемане на посочените в алинея 
първа регулаторни технически 
стандарти съгласно членове 10–14 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Обосновка

Мерките за изпълнение относно техническите разпоредби ясно изискват експертен 



PR\874812BG.doc 63/206 PE466.970v02-00

BG

опит в надзора и паради това следва да водят до регулаторни технически стандарти, 
което прави излишни техническите стандарти за изпълнение с оглед на „по-добро 
регулиране“. 

Изменение 89

Предложение за директива
Член 2 – точка 16
Директива 2009/138/ЕО
Член 86 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Мерките за изпълнение относно техническите разпоредби ясно изискват експертен 
опит в надзора и паради това следва да водят до регулаторни технически стандарти, 
което прави излишни техническите стандарти за изпълнение с оглед на „по-добро 
регулиране“. 

Изменение 90

Предложение за директива
Член 2 – точка 16
Директива 2009/138/ЕО
Член 86 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Мерките за изпълнение относно техническите разпоредби ясно изискват експертен 
опит в надзора и паради това следва да водят до регулаторни технически стандарти, 



PE466.970v02-00 64/206 PR\874812BG.doc

BG

което прави излишни техническите стандарти за изпълнение с оглед на „по-добро 
регулиране“. 

Изменение 91

Предложение за директива
Член 2 – точка 17 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член 92 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирани актове и актове за 
изпълнение

Регулаторни технически стандарти и 
технически стандарти за изпълнение

Or. en

Обосновка

Процедурите са обект на технически стандарти за изпълнение. Естеството на този 
параграф изисква експертен опит в надзора.

Изменение 92

Предложение за директива
Член 2 – точка 17 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 92 – параграф 1 – уводна 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, уточняващи следното:

1. За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с  
определянето на собствените 
средства, ЕОЗППО разработва 
проекти на регулаторни технически 
стандарти с цел определяне на:

Or. en

Обосновка

Процедурите са обект на технически стандарти за изпълнение. Естеството на този 
параграф изисква експертен опит в надзора.
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Изменение 93

Предложение за директива
Член 2 – точка 17 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 92– параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) критериите и процедурите за 
предоставяне на надзорно одобрение на 
допълнителните собствени средства 
съгласно член 90;

а) критериите за предоставяне на 
надзорно одобрение на допълнителните 
собствени средства съгласно член 90;

Or. en

Обосновка

Процедурите са обект на технически стандарти за изпълнение. Естеството на този 
параграф изисква експертен опит в надзора.

Изменение 94

Предложение за директива
Член 2 – точка 17 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 92 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
1 март 2012 г.

Or. en

Обосновка

Процедурите са обект на технически стандарти за изпълнение. Естеството на този 
параграф изисква експертен опит в надзора.

Изменение 95

Предложение за директива
Член 2 – точка 17 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 92 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
посочените в алинея първа 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Обосновка

Процедурите са обект на технически стандарти за изпълнение. Естеството на този 
параграф изисква експертен опит в надзора.

Изменение 96

Предложение за директива
Член 2 – точка 17 – буква б а) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 92 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Добавя се следният параграф:
„2a. За да осигури еднакви условия на 
прилагане на член 90, ЕОЗППО 
разработва проекти на технически 
стандарти за изпълнение относно 
процедурите, които трябва да се 
следват, и формулярите и образците, 
които трябва да се използват, за 
предоставяне на надзорно одобрение 
за използване на допълнителните 
собствени средства.
ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти за изпълнение до 1 юни 
2012 г.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в алинея първа 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
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Регламент (ЕС) № 1094/2010.“

Or. en

Изменение 97

Предложение за директива
Член 2 – точка 17 – буква в)
Директива 2009/138/ЕО
Член 92 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) параграф 3 се заменя със следното: заличава се
3. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
технически стандарти за изпълнение, 
определящи условията на прилагане 
на член 90, допълнен от посочените в 
параграф 1, буква а) от настоящия 
член делегирани актове, относно 
обхванатите от тези делегирани 
актове въпроси, особено по 
отношение на процедурата, която 
трябва да бъде спазена за 
предоставяне на надзорно одобрение 
на допълнителните собствени 
средства.
Посочените в първата алинея 
технически стандарти за изпълнение 
се приемат съгласно член 15 от 
Регламент …/… [ЕОЗППО].
ЕОЗППО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
които се предоставят на Комисията 
до 31 декември 2011 г.“

Or. en

Изменение 98

Предложение за директива
Член 2 – точка 18
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Директива 2009/138/ЕО
Член 97 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирани актове и актове за 
изпълнение

Регулаторни технически стандарти

Or. en

Обосновка

Делегираните актове изискват надзорен експертен опит.

Изменение 99

Предложение за директива
Член 2 – точка 18
Директива 2009/138/ЕО
Член 97 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с  
класифицирането на собствените 
средства, ЕОЗППО разработва 
проекти на регулаторни технически 
стандарти с цел определяне на:

Or. en

Обосновка

Делегираните актове изискват надзорен експертен опит.

Изменение 100

Предложение за директива
Член 2 – точка 18
Директива 2009/138/ЕО
Член 97 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията редовно преразглежда и при 
необходимост актуализира посочения 

ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
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в параграф 1, буква а) списък с оглед 
развитието на пазара.

технически стандарти до 
1 март 2012 г.

Or. en

Обосновка

Делегираните актове изискват надзорен експертен опит.

Изменение 101

Предложение за директива
Член 2 – точка 18
Директива 2009/138/ЕО
Член 97 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
посочените в алинея първа 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Обосновка

Делегираните актове изискват надзорен експертен опит.

Изменение 102

Предложение за директива
Член 2 – точка 18
Директива 2009/138/ЕО
Член 97 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на
технически стандарти за изпълнение, 
определящи условията на прилагане 
на членове 93—96, допълнени от 
посочените в параграф 1 от 

Комисията редовно преразглежда и при 
необходимост актуализира посочения
в параграф 1, буква а) списък с оглед на 
развитието на пазара.
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настоящия член делегирани актове, 
относно обхванатите от тези 
делегирани актове въпроси, особено по 
отношение на методите за 
класификация.

Or. en

Обосновка

Не е необходимо да се предоставя допълнително правомощие на Комисията, тъй като 
то е включено в регулаторните технически стандарти, посочени в предходния 
параграф.

Изменение 103

Предложение за директива
Член 2 – точка 18
Директива 2009/138/ЕО
Член 97 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е необходимо да се предоставя допълнително правомощие на Комисията, тъй като 
то е включено в регулаторните технически стандарти, посочени в предходния 
параграф.

Изменение 104

Предложение за директива
Член 2 – точка 18
Директива 2009/138/ЕО
Член 97 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 

заличава се
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които се предоставят на Комисията 
до 31 декември 2011 г.

Or. en

Обосновка

Не е необходимо да се предоставя допълнително правомощие на Комисията, тъй като 
то е включено в регулаторните технически стандарти, посочени в предходния 
параграф.

Изменение 105

Предложение за директива
Член 2 – точка 19
Директива 2009/138/ЕО
Член 99 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирани актове и актове за 
изпълнение

Регулаторни технически стандарти

Or. en

Обосновка

Посочените делегирани актове изискват надзорен експертен опит.

Изменение 106

Предложение за директива
Член 2 – точка 19
Директива 2009/138/ЕО
Член 99 – параграф 1 – уводна 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, определящи:

1. За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с  
допустимостта на собствените 
средства, ЕОЗППО разработва 
проекти на регулаторни технически 
стандарти с цел определяне на:

Or. en
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Обосновка

Посочените делегирани актове изискват надзорен експертен опит.

Изменение 107

Предложение за директива
Член 2 – точка 19
Директива 2009/138/ЕО
Член 99 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
1 март 2012 г.

Or. en

Обосновка

Посочените делегирани актове изискват надзорен експертен опит.

Изменение 108

Предложение за директива
Член 2 – точка 19
Директива 2009/138/ЕО
Член 99 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Or. en

Обосновка

Посочените делегирани актове изискват надзорен експертен опит.
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Изменение 109

Предложение за директива
Член 2 – точка 19
Директива 2009/138/ЕО
Член 99 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
технически стандарти за изпълнение, 
определящи условията на прилагане 
на член 98, допълнен от посочените в 
параграф 1 на настоящия член 
делегирани актове, относно 
обхванатите от тези делегирани 
актове въпроси, особено по 
отношение на свързаните с 
обособените средства корекции.

заличава се

Посочените в първата алинея 
технически стандарти за изпълнение 
се приемат съгласно член 15 от 
Регламент …/… [ЕОЗППО].
ЕОЗППО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
които се предоставят на Комисията 
до 31 декември 2011 г.“

Or. en

Обосновка

Припокриване с регулаторните технически стандарти, посочени в параграф 1.

Изменение 110

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използвани в стандартната формула 
хармонизирани технически данни: 
участие на Европейския орган за 

Използвани в стандартната формула 
хармонизирани технически данни
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застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване

Or. en

Изменение 111

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109а – параграф 1 – уводна 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. Външна кредитна оценка може да 
се използва, за да се определи 
вероятността от неизпълнение при
изчисляването на посочения в член 
105, параграф 6 рисков модул във 
връзка с неизпълнение от страна на 
контрагента, при следните условия:

Or. en

Обосновка

Признаването на агенциите за външна кредитна оценка трябва да бъде приведено в 
съответствие и да е последователно спрямо ДКИ, в това число ДКИ 4, и Регламента 
относно агенциите за кредитен рейтинг. Припокриванията трябва да се избягват и 
поради това ролята на Съвместния комитет е основателна. ЕОЗППО и ЕБО следва 
да използват оптимално компетенциите и експертния опит на ЕОЦКП.

Изменение 112

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

издават от агенция за външна 
кредитна оценка („АВКО“);

Or. en

Обосновка

Признаването на агенциите за външна кредитна оценка трябва да бъде приведено в 
съответствие и да е последователно спрямо ДКИ, в това число ДКИ 4, и Регламента 
относно агенциите за кредитен рейтинг. Припокриванията трябва да се избягват и 
поради това ролята на Съвместния комитет е основателна. ЕОЗППО и ЕБО следва 
да използват оптимално компетенциите и експертния опит на ЕОЦКП.

Изменение 113

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109а – 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, които са 
регистрирани или сертифицирани в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
1060/2009;

Or. en

Обосновка

Признаването на агенциите за външна кредитна оценка трябва да бъде приведено в 
съответствие и да е последователно спрямо ДКИ, в това число ДКИ 4, и Регламента 
относно агенциите за кредитен рейтинг. Припокриванията трябва да се избягват и 
поради това ролята на Съвместния комитет е основателна. ЕОЗППО и ЕБО следва 
да използват оптимално компетенциите и експертния опит на ЕОЦКП.

Изменение 114

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
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Директива 2009/138/ЕО
Член 109а – 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) ако дадена АВКО не е регистрирана 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 
1060/2009, нейната допустимост се 
оценява от Европейските надзорни 
органи (ЕНО), чрез Съвместния 
комитет, и подлежи на 
методологичните изисквания, 
предвидени в дял ІІ от Регламент 
(ЕО) № 1060/2009;

Or. en

Обосновка

Признаването на агенциите за външна кредитна оценка трябва да бъде приведено в 
съответствие и да е последователно спрямо ДКИ, в това число ДКИ 4, и Регламента 
относно агенциите за кредитен рейтинг. Припокриванията трябва да се избягват и 
поради това ролята на Съвместния комитет е основателна. ЕОЗППО и ЕБО следва 
да използват оптимално компетенциите и експертния опит на ЕОЦКП.

Изменение 115

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109а– 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) Съвместният комитет оповестява 
списък на допустимите АВКО;

Or. en

Обосновка

Признаването на агенциите за външна кредитна оценка трябва да бъде приведено в 
съответствие и да е последователно спрямо ДКИ, в това число ДКИ 4, и Регламента 
относно агенциите за кредитен рейтинг. Припокриванията трябва да се избягват и 
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поради това ролята на Съвместния комитет е основателна. ЕОЗППО и ЕБО следва 
да използват оптимално компетенциите и експертния опит на ЕОЦКП.

Изменение 116

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Съвместният комитет се уверява, 
че индивидуалните кредитни оценки 
са достъпни при равностойни условия 
най-малкото за всички кредитни 
институции, които имат законен 
интерес към тези индивидуални 
кредитни оценки;

Or. en

Обосновка

Признаването на агенциите за външна кредитна оценка трябва да бъде приведено в 
съответствие и да е последователно спрямо ДКИ, в това число ДКИ 4, и Регламента 
относно агенциите за кредитен рейтинг. Припокриванията трябва да се избягват и 
поради това ролята на Съвместния комитет е основателна. ЕОЗППО и ЕБО следва 
да използват оптимално компетенциите и експертния опит на ЕОЦКП.

Изменение 117

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109а  – параграф 1 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) външните кредитни оценки се 
класифицират по обективна скала на 
степените на кредитно качество чрез 
Съвместния комитет.

Or. en



PE466.970v02-00 78/206 PR\874812BG.doc

BG

Обосновка

Признаването на агенциите за външна кредитна оценка трябва да бъде приведено в 
съответствие и да е последователно спрямо ДКИ, в това число ДКИ 4, и Регламента 
относно агенциите за кредитен рейтинг. Припокриванията трябва да се избягват и 
поради това ролята на Съвместния комитет е основателна. ЕОЗППО и ЕБО следва 
да използват оптимално компетенциите и експертния опит на ЕОЦКП.

Изменение 118

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. ЕОЗППО има следните задачи:
а) с цел улесняване на изчисляването 
на посочения в член 105, параграф 5 
пазарен рисков модул:
i) 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 
специфичните правомощия на 
горните за събиране на приходи и са 
налице специфични 
институционални договорености, 
ефектът от които е да се намали 
рискът от неизпълнение;
ii) 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
б) определя посочения в член 106, 
параграф 2 подходящ капиталов 
индекс, изчислява посочената в 
член 106 симетрична корекция и 
ежемесечно публикува набор от данни 
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и за двете;“

Or. en

Изменение 119

Предложение за директива
Член 2 – точка 20
Директива 2009/138/ЕО
Член 109а – 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. За улесняване на изчисляването на 
здравнозастрахователния подписвачески 
рисков модул, посочен в член 105, 
параграф 4, ЕОЗППО публикува, в 
съответствие с изчисленията, 
предоставени от надзорните органи 
на съответните държави-членки,
стандартните отклонения 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) механизмът за поделяне на 
обезщетенията е прозрачен и е 
напълно уточнен преди годишния 
период, за който се прилага;
б) механизмът за поделяне на 
обезщетенията, 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 в 
годишните загуби от дейности, 
подлежащи на СИЗР, са намалени 
значително посредством СИЗР във 
връзка с рисковете, свързани с 



PE466.970v02-00 80/206 PR\874812BG.doc

BG

определянето както на премиите, 
така и на резервите; 
в) здравното осигуряване, подлежащо 
на СИЗР, е задължително и служи 
като частична или пълна 
алтернатива на здравното покритие, 
предоставяно от задължителната 
система за социално осигуряване;
г) в случай на неизпълнение от страна 
на застрахователни предприятия, 
участващи в СИЗР, едно или няколко 
правителства гарантират пълното 
удовлетворяване на вземанията на 
притежателите на полици във връзка 
със застрахователни дейности, 
подлежащи на СИЗР.
Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а, определящи допълнителни 
критерии.

Or. en

Обосновка

„Които отговарят на определени критерии“ е твърде неясно. Предвижда се по-
нататъшно уточняване на критериите, по възможност посредством делегирани 
актове, определящи допълнителни критерии.

Изменение 120

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

Обосновка

Посочените делегирани актове изискват надзорен експертен опит.
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Изменение 121

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

Обосновка

Посочените делегирани актове изискват надзорен експертен опит.

Изменение 122

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) корелационните параметри, 
включително при необходимост 
определените в приложение IV, и 
процедурите за актуализиране на 
тези параметри;

г) корелационните параметри, 
включително при необходимост 
определените в приложение IV;

Or. en

Обосновка

Процедурите са обект на технически стандарти за изпълнение.
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Изменение 123

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) критериите във връзка със 
стандартните методи, които да бъдат 
използвани от застрахователното или 
презастрахователното предприятие за 
изчисляване на посочените в буква й) 
специфични параметри за 
предприятието, и всички критерии във 
връзка с пълнотата, точността и 
пригодността на използваните данни, 
които трябва да бъдат изпълнени преди 
получаване на надзорно одобрение, 
заедно с процедурата, която трябва 
да бъде спазена за издаване на такова 
одобрение;

к) критериите във връзка със 
стандартните методи, които да бъдат 
използвани от застрахователното или 
презастрахователното предприятие за 
изчисляване на посочените в буква й) 
специфични параметри за 
предприятието, и всички критерии във 
връзка с пълнотата, точността и 
пригодността на използваните данни, 
които трябва да бъдат изпълнени преди 
получаване на надзорно одобрение;

Or. en

Обосновка

Процедурите са обект на технически стандарти за изпълнение.

Изменение 124

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) подробните критерии във връзка с 
изискванията за допустимост на 
агенциите за външна кредитна оценка 
и с класификацията на кредитните 
оценки по скалата на степените на 
кредитно качество съгласно член 109а, 
параграф 1, буква а);

н) класификацията на кредитните 
оценки по скалата на степените на 
кредитно качество съгласно член 109а, 
параграф 1, буква е);
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Or. en

Обосновка

Критериите за допустимост за предвидени в Регламента относно агенциите за 
кредитен рейтинг.

Изменение 125

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) подробните критерии във връзка с 
капиталовия индекс съгласно член 109а, 
параграф 1, буква в);

о) подробните критерии във връзка с 
капиталовия индекс съгласно член 109а, 
параграф 1а, буква б);

Or. en

Изменение 126

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) подробните критерии във връзка с 
корекциите за фиксираните спрямо 
еврото валути с цел улесняване на 
изчисляването на подмодула на 
валутния риск съгласно член 109а, 
параграф 1, буква г);

п) подробните критерии във връзка с 
корекциите за фиксираните спрямо 
еврото валути с цел улесняване на 
изчисляването на подмодула на 
валутния риск съгласно член 109а, 
параграф 1а, буква а), подточка ii);

Or. en

Изменение 127

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

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

Or. en

Изменение 128

Предложение за директива
Член 2 – точка 21
Директива 2009/138/ЕО
Член 111 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
1 март 2012 г.

Or. en

Изменение 129

Предложение за директива
Член 2 – точка 21
Директива 2009/138/ЕО
Член 111 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
посочените в първа алинея 
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регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10–14 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Изменение 130

Предложение за директива
Член 2 – точка 21
Директива 2009/138/ЕО
Член 111 – параграф 1 – алинея 1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се осигурят еднакви условия на 
прилагане на настоящия член, 
ЕОЗППО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение 
относно процедурите, които трябва 
да се следват, и формулярите и 
образците, които трябва да се 
използват, във връзка с:
а) актуализирането на 
корелационните параметри, посочени 
в буква г);
б) надзорното одобрение за
използването на специфичните 
параметри за предприятието, 
посочени в буква к). 

Or. en

Изменение 131

Предложение за директива
Член 2 – точка 21
Директива 2009/138/ЕО
Член 111 – параграф 1 – алинея 1 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО представя на Комисията 



PE466.970v02-00 86/206 PR\874812BG.doc

BG

тези проекти на технически 
стандарти за изпълнение до 1 юни 
2012 г.

Or. en

Изменение 132

Предложение за директива
Член 2 – точка 21
Директива 2009/138/ЕО
Член 111 – параграф 1 – алинея 1 д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощие за приемане на 
посочените в четвърта алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Изменение 133

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 

2. За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с 
капиталовото изискване за 
платежоспособност, ЕОЗППО 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти, определящи 
количествени ограничения и критерии 
за допустимост на активите, с цел 
овладяване на рискове, които не са 
обхванати от даден подмодул.
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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.

ЕОЗППО представя 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 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 регулаторни технически 
стандарти се преразглеждат от 
Комисията в светлината на развитията 
на стандартната формула и на 
финансовите пазари.

Or. en

Обосновка

Осигуряване на последователност с приетия текст на „Платежоспособност ІІ“.

Изменение 134

Предложение за директива
Член 2 – точка 21
Директива 2009/138/ЕО
Член 111 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема технически 

заличава се
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стандарти за изпълнение с цел 
определяне на:
а) условията на прилагане на 
членове 101—110, допълнени от 
посочените в параграф 1, букви а)—м) 
делегирани актове, относно 
обхванатите от тези делегирани 
актове въпроси; както и
б) стандартните методи, които се 
използват за изчисляване на 
посочените в параграф 1, буква й) 
специфични параметри за 
предприятието.
Посочените в първата алинея 
технически стандарти за изпълнение 
се приемат съгласно член 15 от 
Регламент …/… [ЕОЗППО].
ЕОЗППО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
които се предоставят на Комисията 
до 31 декември 2011 г.“

Or. en

Обосновка

Целта на този параграф може вече да бъде постигната чрез регулаторните 
технически стандарти, посочени в параграф 1.

Изменение 135

Предложение за директива
Член 2 – точка 22
Директива 2009/138/ЕО
Член 114 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирани актове и актове за 
изпълнение

Регулаторни технически стандарти и
технически стандарти за изпълнение

Or. en
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Изменение 136

Предложение за директива
Член 2 – точка 22
Директива 2009/138/ЕО
Член 114 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с пълния и 
частичния вътрешен модел на 
капиталово изискване за 
платежоспособност, ЕОЗППО 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти с цел 
определяне на:

Or. en

Изменение 137

Предложение за директива
Член 2 – точка 22
Директива 2009/138/ЕО
Член 114– параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедурите, които да бъдат 
спазени, с цел одобряване на 
вътрешния модел;

заличава се

Or. en

Обосновка

Процедурите са обект на технически стандарти за изпълнение.

Изменение 138

Предложение за директива
Член 2 – точка 22
Директива 2009/138/ЕО
Член 114 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) процедурите за одобряване на 
съществените промени на вътрешния 
модел и на промените на политиката 
за промяна на вътрешния модел, 
посочена в член 115;

в) политиката за промяна на вътрешния 
модел, посочена в член 115;

Or. en

Обосновка

Процедурите са обект на технически стандарти за изпълнение.

Изменение 139

Предложение за директива
Член 2 – точка 22
Директива 2009/138/ЕО
Член 114 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подходите, включително, когато е 
целесъобразно, стандартни техники, 
които позволяват пълното 
интегриране на частичен вътрешен 
модел в стандартната формула на 
капиталовото изискване за 
платежоспособност, и изискванията за 
използване на алтернативни техники.

г) начинът, по който се извършва
пълното интегриране на частичен 
вътрешен модел в стандартната 
формула на капиталовото изискване за 
платежоспособност, посочена в член 
113, параграф 1, буква в), и 
изискванията за използване на 
алтернативни техники за интегриране.

Or. en

Изменение 140

Предложение за директива
Член 2 – точка 22
Директива 2009/138/ЕО
Член 114 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
1 март 2012 г.



PR\874812BG.doc 91/206 PE466.970v02-00

BG

Or. en

Изменение 141

Предложение за директива
Член 2 – точка 22 
Директива 2009/138/ЕО
Член 114 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
посочените във втора алинея 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Изменение 142

Предложение за директива
Член 2 – точка 22 
Директива 2009/138/ЕО
Член 114 – параграф 1 – алинея 1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да осигури еднакви условия на 
прилагане на настоящия член, 
ЕОЗППО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение 
относно процедурите, които трябва 
да се следват, и формулярите и 
образците, които трябва да се 
използват, във връзка с:
а) одобряването на вътрешния модел 
в съответствие с член 112; както и
б) одобряването на съществените 
промени на вътрешния модел и на 
промените на политиката за 
промяна на вътрешния модел, 
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посочена в член 115.

Or. en

Изменение 143

Предложение за директива
Член 2 – точка 22 
Директива 2009/138/ЕО
Член 114 – параграф 1 – алинея 1 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти за изпълнение до 1 юни 
2012 г.

Or. en

Изменение 144

Предложение за директива
Член 2 – точка 22 
Директива 2009/138/ЕО
Член 114 – параграф 1 – алинея 1 д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощие за приемане на 
посочените в четвърта алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010.“

Or. en

Изменение 145

Предложение за директива
Член 2 – точка 22
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Директива 2009/138/ЕО
Член 114 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
технически стандарти за изпълнение, 
определящи условията на прилагане 
на членове 112—126, допълнени от 
посочените в параграф 1 на 
настоящия член делегирани актове, 
относно обхванатите от тези 
делегирани актове въпроси, особено по 
отношение на процедурите, 
адаптациите и алтернативните 
техники, посочени в посочения 
параграф. Посочените във втората 
алинея технически стандарти за 
изпълнение се приемат съгласно 
член 15 от Регламент …/… 
[ЕОЗППО]. ЕОЗППО разработва 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение, които се предоставят на 
Комисията до 31 декември 2011 г.“

заличава се

Or. en

Изменение 146

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 23
Директива 2009/138/ЕО
Член 127 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирани актове и актове за 
изпълнение

Регулаторни технически стандарти

Or. en
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Изменение 147

Предложение за директива
Член 2 – точка 23
Директива 2009/138/ЕО
Член 127 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 301а и съгласно 
условията, предвидени в членове 301б 
и 301в, по отношение на членове 120—
126 във връзка с употребата на 
вътрешни модели в Общността.

За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с членове 
120–126 и да насърчи по-доброто 
оценяване на рисковия профил и 
управление на дейността на 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия, 
ЕОЗППО разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти с 
цел уточняване на употребата на 
вътрешни модели в Общността.

Or. en

Обосновка

Посочените делегирани актове изискват надзорен експертен опит.

Изменение 148

Предложение за директива
Член 2 – точка 23
Директива 2009/138/ЕО
Член 127 - 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 120—126, допълнени от 
посочените в параграф 1 делегирани 
актове, относно обхванатите от 
тези делегирани актове въпроси.

ЕОЗППО представя на Комисията
тези проекти на регулаторни
технически стандарти до 1 март 2012 г.

Or. en
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Обосновка

Посочените делегирани актове изискват надзорен експертен опит.

Изменение 149

Предложение за директива
Член 2 – точка 23
Директива 2009/138/ЕО
Член 127 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените във втория параграф
технически стандарти за изпълнение се 
приемат съгласно член 15 от Регламент
…/… [ЕОЗППО]. ЕОЗППО разработва 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение, които се предоставят на 
Комисията до 31 декември 2011 г.

На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент
(ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Обосновка

Посочените делегирани актове изискват надзорен експертен опит.

Изменение 150

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 23 a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 129 – параграф 1 – буква г) – подточка i 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Член 129, параграф 1, буква г), 
подточка i) се заменя със следното:
„i) 2 300 000 EUR при общо 
застрахователните предприятия, 
включително каптивните 
застрахователни предприятия, освен 
в случаи, при които са покрити 
всички или някои от рисковете, 
попадащи в един от класовете 10–15, 
изброени в част А на приложение I, в 
който случай то е не по-малко от 
3 500 000 EUR.“
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Or. en

Обосновка

Сумите в подточки i) и ii) следва също да бъдат изменени в съответствие с член 300 
(ОВ C 41 от 19.2.2009 г.). Животозастраховането и презастраховането следва да 
бъдат едни и същи.

Изменение 151

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 23 б (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 129 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) Член 129, параграф 1, буква г), 
подточка ii) се заменя със следното:
„ii) 3 500 000 EUR при 
животозастрахователните 
предприятия, включително 
каптивните застрахователни 
предприятия;“

Or. en

Обосновка

Сумите в подточки i) и ii) следва също да бъдат изменени в съответствие с член 300 
(ОВ C 41 от 19.2.2009 г.). Животозастраховането и презастраховането следва да 
бъдат едни и същи.

Изменение 152

Предложение за директива
Член 2 – точка 24
Директива 2009/138/ЕО
Член 129 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) 3 200 000 EUR за 
презастрахователните предприятия, 
освен при каптивните 
презастрахователни предприятия, в 

iii) 3 500 000 EUR за 
презастрахователните предприятия, 
освен при каптивните 
презастрахователни предприятия, в 
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който случай минималното капиталово 
изискване е не по-малко от 
1 100 000 EUR,

който случай минималното капиталово 
изискване е не по-малко от 
1 100 000 EUR,

Or. en

Обосновка

Сумите в подточки i) и ii) следва също да бъдат изменени в съответствие с член 300 
(ОВ C 41 от 19.2.2009 г.). Животозастраховането и презастраховането следва да 
бъдат едни и същи.

Изменение 153

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 27
Директива 2009/138/ЕО
Член 130 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирани актове Регулаторни технически стандарти 

Or. en

Обосновка

Посочените делегирани актове изискват надзорен експертен опит.

Изменение 154

Предложение за директива
Член 2 – точка 27
Директива 2009/138/ЕО
Член 130 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 301а и съгласно 
условията, предвидени в членове 301б 
и 301в, уточняващи изчисляването на 
минималното капиталово изискване, 
посочено в членове 128 и 129.

За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с 
минималните капиталови 
изисквания, ЕОЗППО разработва 
проекти на регулаторни технически 
стандарти с цел уточняване на
изчисляването на минималното 
капиталово изискване, посочено в
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членове 128 и 129.

Or. en

Обосновка

Посочените делегирани актове изискват надзорен експертен опит.

Изменение 155

Предложение за директива
Член 2 – точка 27
Директива 2009/138/ЕО
Член 130 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
1 март 2012 г.

Or. en

Обосновка

Посочените делегирани актове изискват надзорен експертен опит.

Изменение 156

Предложение за директива
Член 2 – точка 27
Директива 2009/138/ЕО
Член 130 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегира 
правомощие 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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Обосновка

Посочените делегирани актове изискват надзорен експертен опит.

Изменение 157

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 29
Директива 2009/138/ЕО
Член 135 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирани актове Регулаторни технически стандарти 
и технически стандарти за 

изпълнение

Or. en

Изменение 158

Предложение за директива
Член 2 – точка 29
Директива 2009/138/ЕО
Член 135 – параграф 1 – уводна 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, определящи
качествените изисквания в следните 
области:

1. За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с член 132, 
параграфи 2 и 4, ЕОЗППО може да 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти с цел 
определяне на качествените изисквания 
в следните области:

Or. en

Изменение 159

Предложение за директива
Член 2 – точка 29
Директива 2009/138/ЕО
Член 135– параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Процедурите за отчитане са обект на технически стандарти за изпълнение.

Изменение 160

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 и управлението на 
специфичните рискове, възникващи от 
инвестиции в деривативни инструменти 
и активи, посочени в член 132, 
параграф 4, втора алинея.

Or. en

Обосновка

Процедурите за отчитане са обект на технически стандарти за изпълнение.

Изменение 161

Предложение за директива
Член 2 – точка 29 
Директива 2009/138/ЕО
Член 135 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
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посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Изменение 162

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да осигури еднакви условия на 
прилагане на посочените в параграф 1 
букви а) и б), ЕОЗППО може да 
разработва проекти на технически 
стандарти за изпълнение относно 
отчетните процедури, които трябва 
да се следват, и формулярите и 
образците, които трябва да се 
използват.

Or. en

Изменение 163

Предложение за директива
Член 2 – точка 29
Директива 2009/138/ЕО
Член 135 – параграф 1 – алинея 1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощие за приемане на 
посочените в трета алинея проекти 
на технически стандарти за 
изпълнение в съответствие с член 15 
от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
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Or. en

Изменение 164

Предложение за директива
Член 2 – точка 29
Директива 2009/138/ЕО
Член 135 – параграф 2 – уводна част

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:

2. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 301а, определящи:

Or. en

Изменение 165

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) последствията от нарушаването
на посочените в букви а) и б) от 
настоящия параграф изисквания,
включително, когато е целесъобразно 
и независимо от разпоредбите на 
член 101, параграф 3, мерки, които 
налагат пропорционална 
допълнителна капиталова такса.

в) характеристиките на 
обстоятелствата, при които може 
да бъде наложено изискване за добавен 
капитал, когато са били нарушени
посочените в букви а) и б) от настоящия 
параграф изисквания, без да се 
накърняват разпоредбите на член 101, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 37.
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Изменение 166

Предложение за директива
Член 2 – точка 29
Директива 2009/138/ЕО
Член 136 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с 
настоящия член, ЕОЗППО 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти с цел 
уточняване на методологиите за 
изчисляване на  добавения капитал, 
посочен в параграф 1, буква в).
ЕОЗППО представя 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 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 37.

Изменение 167

Предложение за директива
Член 2 – точка 30 – буква а)
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 случай на изключителен срив на 
финансовите пазари, деклариран от 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
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в съответствие с настоящия параграф, 
надзорният орган може да удължи 
срока, определен във втората алинея на 
параграф 3, с друг подходящ срок, 
отчитащ всички съответни фактори.

в съответствие с настоящия параграф, и 
след консултация с Европейския 
съвет за системен риск, създаден 
съгласно Регламент (ЕС) № 1092/2010,
надзорният орган може да удължи 
срока, определен във втората алинея на 
параграф 3, с друг подходящ срок, 
отчитащ всички съответни фактори.

Or. en

Изменение 168

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавят се следните четвърта и
пета алинея:

б) добавят се следните втора и трета
алинея след първа алинея:

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 

Без да се засягат разпоредбите на член 
18 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, за 
целите на настоящия параграф ЕОЗППО
може, по искане от страна на 
съответния надзорен орган или по 
собствена инициатива, да приема 
решение, в което се определя наличието 
на изключителен срив на финансовите 
пазари. Изключителен срив на 
финансовите пазари съществува, когато
е налице непредвиден, остър и рязък 
срив на финансовите пазари, който се 
отличава от спада в рамките на 
икономическия цикъл.
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презастрахователни предприятия, 
които взети заедно представляват 
съществена част от 
застрахователния или 
презастрахователния пазар в една или 
повече държави-членки.

Or. en

Изменение 169

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
предходната алинея, са все още 
приложими. За тази цел ЕОЗППО
може, по искане от страна на 
съответния надзорен орган или по 
собствена инициатива, да приема 
решение, в което се определя, че вече 
не съществува изключителен срив на 
финансовите пазари.

Or. en

Изменение 170

Предложение за директива
Член 2 – точка 31
Директива 2009/138/ЕО
Член 143 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирани актове Регулаторни технически стандарти

Or. en

Изменение 171

Предложение за директива
Член 2 – точка 31
Директива 2009/138/ЕО
Член 143 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 301а и 
съгласно условията, предвидени в 
членове 301б и 301в, за определяне на 
процедурите, които трябва да се 
спазват от ЕОЗППО за установяване 
на наличието на изключителен срив 
на финансовите пазари, и факторите, 
които да се отчитат за целите на 
прилагането на член 138, параграф 4, 
включително максималния подходящ
срок, изразен в общ брой месеци, който 
е еднакъв за всички застрахователни и 
презастрахователни предприятия, както
е посочено в член 138, параграф 4, 
първа алинея.

1. За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с член 138, 
параграф 4, ЕОЗППО разработва 
проекти на регулаторни технически 
стандарти с цел определяне на
факторите, които да се отчитат за 
целите на прилагането на член 138, 
параграф 4, включително максималния 
срок, изразен в общ брой месеци, който 
е еднакъв за всички застрахователни и 
презастрахователни предприятия, както 
е посочено в член 138, параграф 4, 
първа алинея.

Or. en

Изменение 172

Предложение за директива
Член 2 – точка 31
Директива 2009/138/ЕО
Член 143 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
1 март 2012 г.

Or. en

Изменение 173

Предложение за директива
Член 2 – точка 31
Директива 2009/138/ЕО
Член 143 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Изменение 174

Предложение за директива
Член 2 – точка 31
Директива 2009/138/ЕО
Член 143 – параграф 1 – алинея 1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се осигурят еднакви условия на 
прилагане на член 138, параграф 4, 
ЕОЗППО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение 
с цел определяне на процедурите, 
които трябва да се следват от 
ЕОЗППО за установяване на 
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наличието на изключителен срив на 
финансовите пазари в съответствие 
с член 138, параграф 4.

Or. en

Изменение 175

Предложение за директива
Член 2 – точка 31
Директива 2009/138/ЕО
Член 143 – параграф 1 – алинея 1 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти за изпълнение до 1 юни 
2012 г.

Or. en

Изменение 176

Предложение за директива
Член 2 – точка 31
Директива 2009/138/ЕО
Член 143 – параграф 1 – алинея 1 д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощие за приемане на 
посочените в четвърта алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Or. en
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Изменение 177

Предложение за директива
Член 2 – точка 31
Директива 2009/138/ЕО
Член 143 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е необходимо за засилване 
на сближаването, Комисията може да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 301а и съгласно 
условията, предвидени в членове 301б 
и 301в, определящи допълнителните 
обстоятелства във връзка с плана за 
възстановяване, посочен в член 138, 
параграф 2, финансовата схема, 
посочена в член 139, параграф 2, и по 
отношение на член 141, като полага 
надлежно усилия за избягване на 
проциклични ефекти.“

2. За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с член 138,  
параграф 2, член 139, параграф 2 и 
член 141, ЕОЗППО може да 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти с цел 
определяне на плана за възстановяване, 
посочен в член 138, параграф 2, и 
финансовата схема, посочена в член 
139, параграф 2, и по отношение на член 
141, като полага надлежно усилия за 
избягване на проциклични ефекти.

Or. en

Изменение 178

Предложение за директива
Член 2 – точка 31
Директива 2009/138/ЕО
Член 143 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегира 
правомощие 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 179

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 31 a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 149 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) Член 149, параграф 1 се заменя 
със следното:
„Всяка промяна, която 
застрахователното предприятие 
възнамерява да направи в 
информацията по член 147, подлежи 
на процедурата, предвидена в членове 
147 и 148.“

Or. en

Обосновка
Текстът следва да се позовава на член 147, а не на член 145.

Изменение 180

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 32
Директива 2009/138/ЕО
Член 155 – параграф 3 – алинея 2

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
държавата-членка по произход може 
да отнесе въпроса до ЕОЗППО и да 
поиска от него съдействие в 
съответствие с член 19, параграфи 1–4 
и параграф 6 от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010. В този случай ЕОЗППО 
може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на посочения член.

Or. en
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Обосновка

Приемащата държава-членка разполага с всички възможни правомощия за намеса, 
съгласно предвиденото в параграф 3.  Държавата-членка по произход обаче би могла 
да изрази несъгласие със оценката и намесата от страна на приемащата държава-
членка и поради това следва да разполага с възможността да отнесе въпроса до 
ЕОЗППО.

Изменение 181

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 32 a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 155 - параграф 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32a) Член 155, параграф 9 се заменя 
със следното:
„9. Държавите-членки информират 
Комисията и ЕОЗППО  за броя и вида 
на случаите, довели до откази 
съгласно членове 146 и 148 или при 
които са взети мерки съгласно 
параграфи 3 и 4 от настоящия член.“

Or. en

Обосновка

Осигуряване на последователност с разпоредбите на „Омнибус“ I, член 9, параграф 
11.

Изменение 182

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

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 

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

съответствие с член 19, параграфи 1–4 
и параграф 6 от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010. В този случай ЕОЗППО 
може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на посочения член.

Or. en

Изменение 183

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 35 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член 172 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 301а и съгласно 
условията, предвидени в членове 301б 
и 301в, уточняващи критериите за 
оценка дали режимът на 
платежоспособност на трета държава, 
приложим по отношение на 
презастрахователната дейност на 
предприятия с централно управление в 
рамките на тази трета държава, е 
еквивалентен на предвиденото в дял I.

1. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 301а, уточняващи 
критериите за оценка дали режимът на 
платежоспособност на трета държава, 
приложим по отношение на 
презастрахователната дейност на 
предприятия с централно управление в 
рамките на тази трета държава, е 
еквивалентен на предвиденото в дял І.

Or. en

Обосновка

Регулаторната процедура трябва да бъде приведена в съответствие с Лисабон. 
Поради съображения за прозрачност еквивалентните трети държави трябва да се 
оповестяват публично.

Изменение 184

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 35 – буква a а) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 172 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) параграф 2 се заменя със следното:
„Ако критериите, приети в 
съответствие с параграф 1, са 
изпълнени от трета държава, 
Комисията, в съответствие с член 
301а и подпомагана от ЕОЗППО в 
съответствие с член 33, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № 1094/2010, може 
да приема решения за това, че
режимът на платежоспособност на 
трета държава, приложим по 
отношение на презастрахователната 
дейност на предприятия с централно 
управление в рамките на тази трета 
държава, е еквивалентен на 
предвиденото в дял I.
Тези решения се преразглеждат 
редовно, за да вземат предвид 
промените на режима на 
платежоспособност, изложен в дял I, 
и промените на режима на 
платежоспособност в третата 
държава.
ЕОЗППО публикува на своята 
интернет страница и поддържа 
актуален списък на всички трети 
държави, за които се отнася първа 
алинея.“

Or. en

Обосновка

Регулаторната процедура трябва да бъде приведена в съответствие с Лисабон. 
Поради съображения за прозрачност еквивалентните трети държави трябва да се 
оповестяват публично.

Изменение 185

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 35 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 172 - параграф 4
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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 № 
1904/2010, 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: 

а) 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 
платежоспособност на третата 
държава се основава на риска и на 
пазарната оценка на активите и 
пасивите;
д) сключени са споразумения за обмен 
на поверителна информация във 
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връзка с надзора в съответствие с 
член 264;
е) 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 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 условията, посочени в 
първа алинея.

Or. en

Изменение 186

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 35 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 172 - 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 

5. Посоченият в параграф 4 период е 
по-ранният от двата срока – пет 
години от посочената в член 310 дата 
или до датата, на която в 
съответствие с параграф 2 режимът 
на платежоспособност на третата 
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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.

държава е бил счетен за еквивалентен 
на посочения в дял І.

Or. en

Изменение 187

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 35 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 172 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 301, 
параграф 2, Комисията може да вземе 
решение дали изискванията, 
установени в член 174, параграф 4 и в 
делегирания акт, са спазени от 
третата държава по отношение на 
посочения в параграф 4 режим на 
платежоспособност.

6. Презастрахователните договори, 
сключени с предприятия с централно 
управление в трети държави, 
временно еквивалентни в
съответствие с параграф 4, 
получават същото третиране, като 
посоченото в параграф 3. Член 173 се 
прилага и към презастрахователни 
предприятия с централно управление 
в трети държави, временно 
еквивалентни в съответствие с 
параграф 4.

Тези решения се преразглеждат 
редовно.

Or. en
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Изменение 188

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 35 a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 176

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35a) Член 176 се заменя със следното:
„Информиране на Комисията и 
ЕОЗППО от държавите-членки

Надзорните органи на държавите-
членки информират Комисията, 
ЕОЗППО и надзорните органи на 
другите държави-членки за всеки 
лиценз за пряко или непряко 
дъщерно предприятие, едно или 
повече от предприятията-майки на 
което са уредени от законите на трета 
страна.
Тази информация съдържа също така 
указания за структурата на 
съответната група. 
Ако предприятие, уредено от закона 
на трета държава, придобие дялове в 
застрахователно или 
презастрахователно предприятие, 
лицензирано в Общността, които биха 
превърнали това застрахователно или 
презастрахователно предприятие в 
дъщерно предприятие на това 
предприятие от трета държава, 
надзорните органи на държавата-
членка по произход информират 
Комисията, ЕОЗППО и надзорните 
органи на другите държави-членки.“

Or. en
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Изменение 189

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 35 б (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 177 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35б) Член 177, параграф 1 се заменя 
със следното:
„1. Държавите-членки информират 
Комисията и ЕОЗППО за всички 
принципни затруднения, които 
техните застрахователни или 
презастрахователни предприятия 
срещат при установяването и 
провеждане на дейността си, или при 
упражняване на дейността си в трета 
държава.“

Or. en

Изменение 190

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 36
Директива 2009/138/ЕО
Член 210 - 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, 
уточняващи разпоредбите на 
параграф 1 във връзка с наблюдаването, 
управляването и контролирането на 
рисковете, произтичащи от 
презастрахователни дейности с 
ограничено поемане на риск.

2. За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с 
презастрахователните дейности с 
ограничено поемане на риск,  ЕОЗППО 
може да разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти с 
цел уточняване на наблюдаването, 
управляването и контролирането на 
рисковете, произтичащи от 
презастрахователни дейности с 
ограничено поемане на риск.

На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
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посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.
За да се осигурят еднакви условия на 
прилагане на параграф 1, ЕОЗППО 
може да разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение 
относно отчетните процедури, 
които трябва да се следват, и 
формулярите и образците, които 
трябва да се използват.
На Комисията се предоставя 
правомощие за приемане на 
посочените в трета алинея проекти 
на технически стандарти за 
изпълнение в съответствие с член 15 
от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Обосновка

Делегираните актове изискват надзорен експертен опит. Техническите стандарти за 
изпълнение се добавят с цел изясняване на отчетните процедури, ако е необходимо. 

Изменение 191

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 37 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член 211 – параграф 2 – уводна част

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 
следното:

2. За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с член 211, 
параграф 1, ЕОЗППО разработва 
проекти на регулаторни технически 
стандарти с цел определяне на 
следните критерии за надзорно 
одобрение:

Or. en
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Обосновка

Делегираните актове изискват надзорен експертен опит.

Изменение 192

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 37 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член 211 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
1 март 2012 г.

Or. en

Обосновка

Делегираните актове изискват надзорен експертен опит.

Изменение 193

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 37 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член 211 – параграф 2 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Обосновка

Делегираните актове изискват надзорен експертен опит.
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Изменение 194

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 37 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член 211 – параграф 2 – алинея 2 

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, 
определящи процедурите за надзорно 
одобрение на схемите със специална 
цел за алтернативно прехвърляне на 
застрахователен риск и — ако 
схемата със специална цел за 
алтернативно прехвърляне на 
застрахователен риск, поемаща 
рискове от застрахователни или 
презастрахователни предприятия, е 
създадена в държава-членка, различна 
от държавата-членка, в която 
застрахователното или 
презастрахователното предприятия 
е лицензирано — процедурите за 
сътрудничество и обмен на 
информация между надзорните 
органи.

заличава се

Or. en

Изменение 195

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 37 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член 211 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За да осигури еднакви условия на 
прилагане на член 211, параграфи 1 и 
2, ЕОЗППО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение 
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относно процедурите, които трябва 
да се следват, и формулярите и 
образците, които трябва да се 
използват, за предоставяне на 
надзорно одобрение за създаване на 
схеми със специална цел за 
алтернативно прехвърляне на 
застрахователен риск.
ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти за изпълнение до 1 юни 
2012 г.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010.
За да осигури еднакви условия на 
прилагане на член 211, параграфи 1 и 
2, ЕОЗППО може да разработва 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение относно процедурите, 
които трябва да се следват, и 
формулярите и образците, които 
трябва да се използват, във връзка със 
сътрудничеството и обмена на 
информация между надзорните 
органи, когато схемата със специална 
цел за алтернативно прехвърляне на 
застрахователен риск, поемаща 
рискове от застрахователни или 
презастрахователни предприятия, е 
създадена в държава-членка, различна 
от държавата-членка, в която е 
лицензирано застрахователното или 
презастрахователното предприятие.

Or. en

Обосновка

Процедурите подлежат на технически стандарти за изпълнение. Целта на параграф 
4 е включена в новия параграф 2а, който логично следва да се намира преди параграф 
3.
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Изменение 196

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 37 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член 211 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Схемите със специална цел за 
алтернативно прехвърляне на 
застрахователен риск, лицензирани 
преди 31 декември 2012 г., се 
подчиняват на правото на държавата-
членка, издала лиценз за схемата със 
специална цел за алтернативно 
прехвърляне на застрахователен риск.
Всяка нова дейност, започната от 
подобна схема със специална цел за 
алтернативно прехвърляне на 
застрахователен риск след тази дата, се 
подчинява обаче на разпоредбите на 
параграфи 1 и 2.“

3. Схемите със специална цел за 
алтернативно прехвърляне на 
застрахователен риск, лицензирани 
преди 31 декември 2012 г., се 
подчиняват на правото на държавата-
членка, издала лиценз за схемата със 
специална цел за алтернативно 
прехвърляне на застрахователен риск.
Всяка нова дейност, започната от 
подобна схема със специална цел за 
алтернативно прехвърляне на 
застрахователен риск след тази дата, се 
подчинява обаче на разпоредбите на 
параграфи 1, 2 и 2а.

Or. en

Обосновка

Процедурите подлежат на технически стандарти за изпълнение. Целта на параграф 
4 е включена в новия параграф 2а, който логично следва да се намира преди параграф 
3.

Изменение 197

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 37 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 211 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавя се следният параграф 4: заличава се
„4. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
технически стандарти за изпълнение, 
определящи условията на прилагане 
на настоящия член, допълнен от 
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посочените в параграф 2 делегирани 
актове, относно обхванатите от 
тези делегирани актове въпроси, 
особено по отношение на 
процедурата, която трябва да бъде 
спазена за предоставяне на надзорно 
одобрение на схемите със специална 
цел за алтернативно прехвърляне на 
застрахователен риск, и по 
отношение на процедурите за 
сътрудничество и обмен на 
информация между надзорните 
органи. 
Посочените в първата алинея 
технически стандарти за изпълнение 
се приемат съгласно член 15 от 
Регламент …/… [ЕОЗППО]. 
ЕОЗППО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
които се предоставят на Комисията 
до 31 декември 2011 г.“

Or. en

Обосновка

Процедурите подлежат на технически стандарти за изпълнение. Целта на параграф 
4 е включена в новия параграф 2а, който логично следва да се намира преди параграф 
3.

Изменение 198

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 37 a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 212 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37a) Член 212, параграф 1, буква д) се 
заменя със следното:
„д) „колегиум на надзорните органи“ 
означава постоянна, но гъвкава 
структура за сътрудничество, 
координация и улесняване на 
вземането на решения във връзка с 
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груповия надзор, чийто членове са:
– органът за групов надзор;
– надзорните органи, които 
извършват надзор над предприятията 
на групата и които са различни от 
органа за групов надзор; както и
– ЕОЗППО, който за целите на 
настоящото определение се счита за 
надзорен орган.“

Or. en

Обосновка

Член 21, параграф 2 от Регламента за ЕОЗППО определя ЕОЗППО като надзорен 
орган за целите на колегиите, в които той има водеща роля при осигуряване на 
тяхната последователна и съгласувана работа.

Изменение 199

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 37 б (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 216 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37б) Член 216, параграф 1, втора 
алинея се заменя със следното:
„В такъв случай надзорният орган 
обосновава решението си както пред 
органа за групов надзор, така и пред 
крайното предприятие-майка на ниво 
на Съюза. Органът за групов надзор 
уведомява колегиума на надзорните 
органи в съответствие с член 248, 
параграф 1, буква а).“

Or. en
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Изменение 200

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 37 б (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 216 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Член 216, параграф 4, трета алинея 
се заменя със следното:
„Надзорният орган обосновава това 
решение както пред органа за групов 
надзор, така и пред предприятието. 
Органът за групов надзор уведомява 
колегиума на надзорните органи в 
съответствие с член 248, параграф 1, 
буква а).“

Or. en

Изменение 201

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 38
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. Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
301а, определящи обстоятелствата, при 
които посоченото в параграф 1 решение 
може да бъде взето.

Or. en
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Изменение 202

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 38 a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 217 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38a) В член 217, параграф 1 се добавя 
следната алинея:
„В такъв случай надзорните органи 
обосновават споразумението 
помежду си както пред органа за 
групов надзор, така и пред крайното 
предприятие-майка на ниво на Съюза. 
Органът за групов надзор уведомява 
колегиума на надзорните органи в 
съответствие с член 248, параграф 1, 
буква а).“

Or. en

Изменение 203

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 39
Директива 2009/138/ЕО
Член 217 - 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, 
определящи обстоятелствата, при които 
посоченото в параграф 1 решение може 
да бъде взето.

3. Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
301а, определящи обстоятелствата, при 
които посоченото в параграф 1 решение 
може да бъде взето.

Or. en
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Изменение 204

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 40
Директива 2009/138/ЕО
Член 227 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Член 227, параграф 2, втората 
алинея се заменя със следното:

(40) Член 227, параграф 2 се заменя със 
следното:

„Проверката на еквивалентността на 
режима на третата страна се 
осъществява от органа за групов 
надзор при поискване от страна на 
предприятието, притежаващо дялово 
участие, или по собствена 
инициатива. Органът за групов надзор 
си сътрудничи с ЕОЗППО в 
съответствие с член 33, параграф 2, 
от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

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

При извършването на това органът за 
групов надзор, подпомаган от 
ЕОЗППО, се допитва до другите 
заинтересовани надзорни органи преди 
вземане на решение относно 
еквивалентността. Решението се взема 
съгласно критериите, определени в 
съответствие с параграф 3. Органът 
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 във връзка с решението, 
взето в съответствие с втора алинея, 
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 уведомлението за решението на 
органа за групов надзор. В този случай 
ЕОЗППО може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
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силата на посочения член.“

Or. en

Обосновка

Важно е държавите-членки да не приемат противоречиви решения. Ролята на 
ЕОЗППО е определена в съответствие с член 33, параграф 2 от Регламента за 
ЕОЗППО. В случай на различаващи се мнения следва да се въведе медиация от страна 
на ЕОЗППО.

Изменение 205

Предложение за директива – акт за изменение
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.

3. Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
301а, уточняващи критериите за 
оценяване дали режимът за надзор на
трета държава е еквивалентен на 
определения в дял I, глава VI.

Or. en

Изменение 206

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 41 
Директива 2009/138/ЕО
Член 227 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако критериите, приети в 
съответствие с първа алинея, са 
изпълнени от трета държава, 
Комисията може, в съответствие с 
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член 301а и подпомагана от ЕОЗППО 
в съответствие с член 33, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № 1094/2010, да 
реши, че режимът за надзор на тази 
трета държава е еквивалентен спрямо 
изложеното в дял I, глава VI.
Тези решения биват редовно 
преразглеждани, за да вземат предвид 
промените на режима за надзор, 
изложен в дял I, глава VI, и 
промените на режима за надзор на 
третата държава.
ЕОЗППО публикува на своята 
интернет страница и поддържа 
актуален списък на всички трети 
държави, за които се отнася 
настоящият член.

Or. en

Обосновка

Регулаторната процедура трябва да бъде приведена в съответствие с Лисабон. 
Поради съображения за прозрачност еквивалентните трети държави трябва да се 
оповестяват публично.

Изменение 207

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 41
Директива 2009/138/ЕО
Член 227 - параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато съгласно параграф 4 или 
параграф 6 Комисията приема 
решение относно еквивалентността 
или временната еквивалентност на 
режима за надзор в трета държава 
параграф 2 не се прилага.
Когато приетото от Комисията 
решение съгласно параграф 4 или 6 
заключава че режимът за надзор не е 
нито еквивалентен, нито временно 
еквивалентен, посочения в параграф 
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1, втора алинея вариант, според който 
се вземат предвид капиталовото 
изискване за платежоспособност и 
собствените средства, както са 
предвидени от съответната трета 
държава, не е приложим и 
застрахователното или 
презастрахователното предприятие от 
третата страна се третира изцяло 
съгласно параграф 1, първа алинея.

Or. en

Изменение 208

Предложение за директива – акт за изменение
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 
период е 5 години от посочената в 
член 309, параграф 1, първа алинея 
дата. Тази дерогация се прилага само 
когато в съответствие с параграф 7 
Комисията е взела решение, че
определените условия са били спазени 
от третата държава. 

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 № 
1904/2010, да реши, че режимът за 
надзор на трета държава, прилаган 
към предприятия с централно 
управление в тази трета държава, е 
временно еквивалентен на посочения в 
дял І, глава 4, ако третата държава
отговаря най-малко на следните 
условия:

а) третата държава е предала на 
Европейския съюз в писмен вид 
ангажимент да приеме и прилага 
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режим за надзор, 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 надзор на 
третата държава 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 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 всяко полугодие и се 
оценяват от тях. 
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 условията, посочени в 
първата алинея.
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Or. en

Изменение 209

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 42
Директива 2009/138/ЕО
Член 227 - 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 във връзка с параграф 6 
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.

7. Посоченият в параграф 6 период е 
по-ранният от двата срока – пет 
години от посочената в член 310 дата 
или до датата, на която в
съответствие с параграф 4 режимът 
на платежоспособност на третата 
държава е бил счетен за еквивалентен 
на посочения в дял І, глава VI.

Or. en

Изменение 210

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 42
Директива 2009/138/ЕО
Член 227 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията може да приеме 8. В случай че е взето решение
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решение относно режимите на 
платежоспособност на посочените в 
параграф 6 трети държави, 
определящо дали изискванията, 
установени в параграф 4 и в 
делегирания акт, са спазени от 
третата държава.

съгласно параграф 6, че режимът за 
надзор на трета държава е временно 
еквивалентен, тази трета държава се 
счита за еквивалентна за целите на 
параграф 1, алинея 2.

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 211

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 42 a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 231 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42a) Член 231, параграф 1 се заменя 
със следното:
"1. В случай на заявление за 
разрешение за изчисляване на 
консолидираното групово капиталово 
изискване за платежоспособност, 
както и на капиталовото изискване за 
платежоспособност на 
застрахователните и 
презастрахователните дружества от 
дадена група въз основа на вътрешен 
модел, подадено от застрахователно 
или презастрахователно предприятие 
и свързаните с него дружества, или 
съвместно от свързаните дружества 
на застрахователен холдинг, 
съответните надзорни органи си 
сътрудничат при вземането на 
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решение дали да предоставят такова 
разрешение, както и при 
определянето на реда и условията 
(ако има такива), на които такова 
разрешение подлежи. 
Посоченото в първа алинея заявление 
се подава само пред органа за групов 
надзор. 
Той незабавно уведомява и предава 
пълното заявление на другите членове 
на колегиума на надзорните органи.“

Or. en

Обосновка

Заличаването се покрива от параграф 1, трета алинея. 

Изменение 212

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 42 б (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 231 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42б) Член 231, параграф 2 се заменя 
със следното:
„2. Съответните надзорни органи 
полагат усилия в рамките на 
правомощията си да достигнат до 
общо решение относно заявлението в 
срок от шест месеца от датата, на 
която органът за групов надзор е 
получил пълното заявление.“

Or. en

Обосновка

Заличаването се покрива от параграф 1, трета алинея. 
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Изменение 213

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 43
Директива 2009/138/ЕО
Член 231 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По време на посочения в параграф 2 
период органът за групов надзор и
който и да е от заинтересованите 
надзорни органи може да се допитат 
до ЕОЗППО. До ЕОЗППО може да се 
извършва допитване и по искане на 
предприятието, притежаващо дялово 
участие.

3. Ако в рамките на шестмесечния 
срок, посочен в параграф 2, някой от 
съответните надзорни органи е 
отнесъл въпроса до ЕОЗППО в 
съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010, органът 
за групов надзор отлага своето 
решение и изчаква всяко едно решение, 
което ЕОЗППО може да вземе в 
съответствие с член 19, параграф 3 
от посочения регламент, и взема 
своето решение в съответствие с 
решението на ЕОЗППО. Това решение 
се признава за окончателно и се 
прилага от съответните надзорни 
органи.

При допитване до ЕОЗППО се 
уведомяват всички заинтересовани 
надзорни органи и посоченият в 
параграф 2 период се удължава с два 
месеца.

Ако, в съответствие с член 41, 
параграфи 2 и 3 и член 44, параграф 1, 
алинея 3 от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010, предложеното от 
работната група решение бъде 
отхвърлено, окончателното решение 
се взема от органа за групов надзор. 
Това решение се признава за 
окончателно и се прилага от 
съответните надзорни органи. 
Шестмесечният период се счита за 
период на помиряване по смисъла на 
член 19, параграф 2 от посочения 
регламент. 
ЕОЗППО взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
шестмесечният срок е изтекъл или е 
било постигнато общо решение, 
въпросът не се отнася до ЕОЗППО.

Or. en
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Обосновка

Осигуряване на последователност с разпоредбите на „Омнибус“ I, ДКИ и 
Директивата относно финансовите обезпечения.

Изменение 214

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 43
Директива 2009/138/ЕО
Член 231 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „Органът за групов надзор предава 
на заявителя документ, в който се 
посочва напълно обоснованото общо 
решение, посочено в параграф 2.

4. ЕОЗППО може да разработва 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение с цел осигуряване на 
еднакви условия за прилагане на 
посочения в параграф 2 процес на 
вземане на общо решение във връзка с 
посочените в параграф 1 заявления за 
разрешения с оглед на улесняване на 
вземането на общи решения.

Когато в съответствие с параграф 3 е 
било извършено допитване до 
ЕОЗППО, съответните надзорни 
органи надлежно вземат под 
внимание неговото становище, преди 
да вземат съвместно решение. 
Органът за групов надзор предава на 
заявителя документ, в който се 
посочва напълно обоснованото общо 
решение и обяснение за всяко 
значително отклонение от приетото 
от ЕОЗППО становище.“

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

Or. en

Обосновка

Осигуряване на последователност с разпоредбите на „Омнибус“ I, ДКИ и 
Директивата относно финансовите обезпечения.
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Изменение 215

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 43
Директива 2009/138/ЕО
Член 231 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „Ако съответните надзорни органи не 
достигнат до общо решение в 
рамките на посочените съответно в 
параграфи 2 и 3 срокове, органът за 
групов надзор взема самостоятелно 
решение относно заявлението.

5. В случай че съответните надзорни 
органи са постигнали посоченото в 
параграф 2 общо решение, органът за 
групов надзор предава на заявителя 
документ, в който се излагат 
пълните мотиви.

При вземане на своето решение 
органът за групов надзор надлежно 
взема предвид следното:
а) становищата или резервите на 
другите засегнати надзорни органи, 
изразени в рамките на приложимия 
срок;
б) когато е направено допитване до 
ЕОЗППО, даденото от него 
становище.
Органът за групов надзор предава на 
заявителя и на другите съответни 
надзорни органи документ, в който се 
посочва неговото напълно обосновано 
решение и обяснение за всяко 
значително отклонение от всяко 
прието от ЕОЗППО становище.
Това решение се признава за 
определящо и се прилага от 
съответните надзорни органи.

Or. en

Обосновка

Осигуряване на последователност с разпоредбите на „Омнибус“ I, ДКИ и 
Директивата относно финансовите обезпечения.
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Изменение 216

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 43
Директива 2009/138/ЕО
Член 231 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако при изтичане на сроковете,
посочени съответно в параграфи 2 и 
3, някой от съответните надзорни 
органи е отнесъл въпроса до ЕОЗППО 
в съответствие с член 19 от 
Регламент …/… [ЕОЗППО], органът за 
групов надзор отлага своето решение
и изчаква всяко едно решение, което 
ЕОЗППО може да вземе в 
съответствие с член 19, параграф 3 
от въпросния регламент, и взема 
своето решение в съответствие с 
решението на ЕОЗППО.

6. Ако липсва общо решение в срок от 
шест месеца от датата на 
получаване на пълното заявление от 
страна на групата, органът за групов 
надзор взема самостоятелно решение
относно заявлението.

Сроковете, посочени съответно в 
параграфи 2 и 3, се считат за период 
на помиряване по смисъла на член 19, 
параграф 2 от въпросния регламент.

При вземане на своето решение 
органът за групов надзор надлежно 
взема предвид становищата и 
резервите на другите заинтересовани 
надзорни органи, изразени в рамките 
на приложимия срок.

ЕОЗППО взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
сроковете, посочени съответно в 
параграфи 2 и 3, са изтекли или е било 
постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до ЕОЗППО.“

Органът за групов надзор предава на 
заявителя и на другите 
заинтересовани надзорни органи 
документ, в който се посочва 
неговото напълно обосновано решение.

Решението се признава за 
окончателно и се прилага от 
надзорните органи в съответните 
държави-членки.“

Or. en

Обосновка

Осигуряване на последователност с разпоредбите на „Омнибус“ I, ДКИ и 
Директивата относно финансовите обезпечения.
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Изменение 217

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 43
Директива 2009/138/ЕО
Член 231 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато някой от съответните 
надзорни органи счита, че рисковият 
профил на негово поднадзорно 
застрахователно или 
презастрахователно предприятие се 
отклонява значително от 
допусканията, стоящи в основата на 
одобрения на ниво група вътрешен 
модел и докато предприятието не 
отстрани надлежно забележките на 
надзорния орган, този орган може да 
наложи съгласно член 37 добавяне на 
капитал към изчисленото чрез 
прилагане на този вътрешен модел 
капиталово изискване за 
платежоспособност на това 
застрахователно или 
презастрахователно предприятие.
При извънредни обстоятелства, 
когато такова добавяне на капитал не 
би било подходящо, надзорният орган 
може да изиска от съответното 
предприятие да изчислява своето 
капиталово изискване за 
платежоспособност на базата на 
стандартната формула, посочена в 
дял I, глава VI, раздел 4, подраздели 1 
и 2. В съответствие с член 37, 
параграф 1, букви а) и б), надзорният 
орган може да наложи добавяне на 
капитал към капиталовото изискване 
за платежоспособност на това 
застрахователно или 
презастрахователно предприятие, 
изчислено чрез прилагане на 
стандартната формула. 
Надзорният орган обосновава всяко 
посочено в алинеи първа и втора 
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решение както пред органа за групов 
надзор и другите членове на колегиума 
на надзорните органи, така и пред 
застрахователното или 
презастрахователното предприятие.
ЕОЗППО може да издава насоки с цел 
осигуряване на последователно и 
съгласувано прилагане на настоящия 
параграф.“ 

Or. en

Изменение 218

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 43 a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 232 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43a) Член 232, параграф 3 се заменя 
със следното:
„Член 37, параграфи 1–5 и 
делегираните актове, регулаторните 
технически стандарти и 
техническите стандарти за 
изпълнение, приети в съответствие с 
член 37, параграфи 6–7, се прилагат 
mutatis mutandis.“

Or. en

Изменение 219

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 43 б (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 232 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43б) Член 233, параграф 6, трета 
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алинея се заменя със следното:
„Член 37, параграфи 1–5 и 
делегираните актове, регулаторните 
технически стандарти и 
техническите стандарти за 
изпълнение, приети в съответствие с 
член 37, параграфи 6–7, се прилагат 
mutatis mutandis.“

Or. en

Изменение 220

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирани актове Регулаторни технически стандарти
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 във връзка с груповата 
платежоспособност, 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.
ЕОЗППО представя 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 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.

Or. en



PR\874812BG.doc 143/206 PE466.970v02-00

BG

Обосновка

Посочените делегирани актове изискват надзорен експертен опит.

Изменение 221

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 45
Директива 2009/138/ЕО
Член 237

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Член 237 се изменя, както следва: (45) Член 237 се заменя със следното:

„Член 237
Дъщерни предприятия на 
застрахователно или 
презастрахователно предприятие: 
решение относно заявлението
1. При подадени заявления за 
получаване на разрешения за статут, 
подлежащ на правилата по членове 
238 и 239, съответните надзорни 
органи си сътрудничат в рамките на 
колегиума на надзорните органи и се 
консултират по всички въпроси при 
вземане на решение за предоставяне 
или отхвърляне на исканото 
разрешение и определяне на реда и 
условията (ако има такива), на които 
такова разрешение следва да 
подлежи. 
Заявление от типа, посочен в първа
алинея, се представя единствено пред 
надзорния орган, лицензирал 
дъщерното предприятие. Този 
надзорен орган уведомява и предава 
пълното заявление на членовете на 
колегиума на надзорните органи 
незабавно.
2. Съответните надзорни органи 
полагат усилия в рамките на 
правомощията си да достигнат до 
общо решене относно заявлението в 
срок от три месеца от датата, на която 
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всички надзорни органи в рамките на 
колегиума на надзорните органи са 
получили пълното заявление. 

а) параграфи 3, 4 и 5 се заменят със 
следното:
„3. Докато тече посоченият в 
параграф 2 срок, при възникване на 
различие в мненията относно 
одобряването на посоченото в 
параграф 1 заявление органът за групов 
надзор или всеки от съответните 
надзорни органи може да се допита до 
ЕОЗППО. При допитване до ЕОЗППО 
се уведомяват всички заинтересовани 
надзорни органи и посоченият в 
параграф 2 период се удължава с един 
месец.

„3. Ако в рамките на тримесечния 
срок, посочен в параграф 2, някой от 
съответните надзорни органи е 
отнесъл въпроса до ЕОЗППО в 
съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010, органът 
за групов надзор отлага своето 
решение и изчаква всяко едно решение, 
което ЕОЗППО може да вземе в 
съответствие с член 19, параграф 3 от
въпросния регламент, и взема своето 
решение в съответствие с решението 
на ЕОЗППО. Това решение се признава 
за определящо и се прилага от 
съответните надзорни органи.

Когато е било извършено допитване 
до ЕОЗППО, съответните надзорни 
органи надлежно вземат под 
внимание неговото становище, преди 
да вземат съвместно решение.

Ако, в съответствие с член 41, 
параграфи 2 и 3 и с член 44, параграфи 
1 и 3 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, 
предложеното от работната група 
решение бъде отхвърлено, 
окончателното решение се взема от 
органа за групов надзор. Това решение 
се признава за определящо и се 
прилага от съответните надзорни 
органи. Тримесечният период се 
счита за период на помиряване по 
смисъла на член 19, параграф 2 от 
въпросния регламент. 
ЕОЗППО взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
тримесечният срок е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до ЕОЗППО.

4. ЕОЗППО може да разработва 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение с цел осигуряване на 
еднакви условия за прилагане на 
посочения в параграф 2 процес на 
вземане на съвместно решение във 
връзка с посочените в параграф 1 
заявления за разрешения с оглед на 
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улесняване на вземането на 
съвместни решения.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010.

4. Надзорният орган, издал лиценз на 
дъщерното предприятие, предава на 
заявителя посоченото в параграфи 2 и 
3 съвместно решение, в което се 
съдържат пълни мотиви, както и 
обяснение за всяко значително 
отклонение от становището, прието 
от ЕОЗППО, когато до ЕОЗППО е 
извършено допитване. Съвместното 
решение се признава за окончателно и 
се прилага от надзорните органи в 
съответните държави-членки.

5. В случай че съответните надзорни 
органи са стигнали до съвместното
решение, посочено в параграф 2, 
надзорният орган, издал лиценз на 
дъщерното предприятие, предава на 
заявителя документ, в който се 
излагат пълните мотиви. Съвместното 
решение се признава за окончателно и 
се прилага от надзорните органи в 
съответните държави-членки.

5. Ако съответните надзорни органи не 
достигнат до общо решение в рамките 
на сроковете, посочени съответно в 
параграфи 2 и 3, органът за групов 
надзор взема самостоятелно решение по 
отношение на заявлението.

6. Ако съответните надзорни органи не 
достигнат до общо решение в рамките 
на тримесечния срок, посочен в 
параграф 2, органът за групов надзор 
взема самостоятелно решение по 
отношение на заявлението.

При вземане на решение органът за 
групов надзор надлежно разглежда 
следното:

При вземане на решение органът за 
групов надзор надлежно разглежда 
следното:

а) становищата и резервите на другите 
засегнати надзорни органи, изразени в 
рамките на приложимия срок;

а) становищата и резервите на другите 
засегнати надзорни органи, изразени в 
рамките на приложимия срок;

б) резервите на другите надзорни органи 
в колегиума на надзорните органи, 
изразени в рамките на приложимия 
срок;

б) резервите на другите надзорни органи 
в колегиума на надзорните органи, 
изразени в рамките на приложимия 
срок.

в) когато е направено допитване до 
ЕОЗППО, даденото от него 
становище.
Решението съдържа пълни мотиви, 
както и обяснение за всяко значително 
отклонение от резервите на другите 
засегнати надзорни органи и 
становището на ЕОЗППО. Органът за 

Решението съдържа пълни мотиви, 
както и обяснение за всяко значително 
отклонение от резервите на другите 
засегнати надзорни органи. Органът за 
групов надзор предава препис от това 
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групов надзор предава препис от това 
решение на заявителя и на другите 
заинтересовани надзорни органи.“

решение на заявителя и на другите 
заинтересовани надзорни органи.
Решението се признава за решаващо и 
се прилага от надзорните органи в 
съответните държави-членки.“

б) добавя се следният параграф 6:
„6. Ако при изтичане на сроковете, 
посочени съответно в параграфи 2 и 3 
от настоящия член, някой от 
съответните надзорни органи е 
отнесъл въпроса до ЕОЗППО в 
съответствие с член 19 от 
Регламент …/… [ЕОЗППО], 
съответният надзорен орган отлага 
своето решение и изчаква всяко едно 
решение, което ЕОЗППО може да 
вземе в съответствие с член 19, 
параграф 3 от въпросния регламент, и 
взема своето решение в съответствие 
с решението на ЕОЗППО. 
Сроковете, посочени съответно в 
параграфи 2 и 3, се считат за период 
на помиряване по смисъла на член 19, 
параграф 2 от въпросния регламент. 
ЕОЗППО взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
сроковете, посочени съответно в 
параграфи 2 и 3, са изтекли или е било 
постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до ЕОЗППО.“

Or. en

Изменение 222

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 45 a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 238 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45а) Член 238, параграф 4 се заменя 
със следното: 
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„4. Колегиумът на надзорните органи 
прави всичко, което е в кръга на 
правомощията му, за да постигне 
съгласие относно предложението на 
надзорния орган, лицензирал 
дъщерното предприятие, или относно 
други възможни мерки.
Това съгласие се признава за решаващо 
и се прилага от надзорните органи в 
съответните държави-членки.“

Or. en

Изменение 223

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 46
Директива 2009/138/ЕО
Член 238 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако надзорният орган и органът за 
групов надзор не достигнат до съгласие, 
всеки надзорен органи може в срок един 
месец от предложението на надзорния 
орган да отнесе въпроса до ЕОЗППО и 
да поиска неговата подкрепа в 
съответствие с член 19 от Регламент
…/… [ЕОЗППО]. В този случай 
ЕОЗППО може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на посочения член, и взема 
своето решение по случая в срок от два 
месеца. Ако посоченият в настоящата 
алинея едномесечен срок е изтекъл или 
в рамките на колегиума е било 
постигнато споразумение в 
съответствие с параграф 4 от настоящия 
член, въпросът не се отнася до 
ЕОЗППО.

5. Ако надзорният орган и органът за 
групов надзор не достигнат до съгласие, 
всеки надзорен органи може в срок един 
месец от предложението на надзорния 
орган да отнесе въпроса до ЕОЗППО и 
да поиска неговата подкрепа в 
съответствие с член 19 от Регламент
(ЕС) № 1094/2010. В този случай 
ЕОЗППО може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на посочения член, и взема 
своето решение по случая в срок от
един месец. Едномесечният период се 
счита за период на помиряване по 
смисъла на член 19, параграф 2 от 
въпросния регламент. Ако посоченият 
в настоящата алинея едномесечен срок е 
изтекъл или в рамките на колегиума е 
било постигнато споразумение в 
съответствие с параграф 4 от настоящия 
член, въпросът не се отнася до 
ЕОЗППО.

Надзорният орган, лицензирал Надзорният орган, лицензирал 
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дъщерното предприятие, отлага своето 
решение и изчаква всяко едно решение, 
което ЕОЗППО може да вземе в 
съответствие с член 19, параграф 3 от 
въпросния регламент, и взема своето 
решение в съответствие с решението на 
ЕОЗППО.

дъщерното предприятие, отлага своето 
решение и изчаква всяко едно решение, 
което ЕОЗППО може да вземе в 
съответствие с член 19 от въпросния 
регламент, и взема своето решение в 
съответствие с решението на ЕОЗППО.

Решението се признава за решаващо и 
се прилага от надзорните органи в 
съответните държави-членки.

Решението съдържа пълните мотиви, на 
които то се основава.

Решението съдържа пълните мотиви, на 
които то се основава.

Решението се представя на дъщерното 
предприятие и на колегиума на 
надзорните органи.

Решението се представя на дъщерното 
предприятие и на колегиума на 
надзорните органи.

Or. en

Изменение 224

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 47
Директива 2009/138/ЕО
Член 239 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако надзорният орган и органът за 
групов надзор не достигнат до 
съгласие относно одобрението на плана 
за възстановяване в рамките на 
посочения в параграф 1 от настоящия 
член четиримесечен срок или относно 
одобрението на предложените мерки в 
рамките на посочения в параграф 2 от 
настоящия член едномесечен срок, 
всеки от двата надзорни органа може
след изтичането на приложимия срок
да отнесе въпроса до ЕОЗППО и да 
поиска неговата подкрепа в 
съответствие с член 19 от Регламент
…/… [ЕОЗППО]. В този случай 
ЕОЗППО може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на посочения член, и взема 

4. Ако някой от надзорните органи 
изрази несъгласие относно одобрението 
на плана за възстановяване в рамките на 
посочения в параграф 1 четиримесечен 
срок или относно одобрението на 
предложените мерки в рамките на 
посочения в параграф 2 едномесечен 
срок, всеки надзорен орган може да 
отнесе въпроса до ЕОЗППО и да поиска 
неговата подкрепа в съответствие с 
член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
В този случай ЕОЗППО може да действа 
съгласно правомощията, предоставени 
му по силата на посочения член, и взема 
своето решение по случая в срок от един 
месец. Ако посоченият в настоящата 
алинея четиримесечен или 
едномесечен срок, съответно, е 
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своето решение по случая в срок от един 
месец. Ако посоченият в настоящата 
алинея приложим срок е изтекъл или в 
рамките на колегиума е било постигнато 
споразумение в съответствие с 
параграф 1, втора алинея или 
параграф 2, втора алинея от 
настоящия член, въпросът не се отнася 
до ЕОЗППО.

изтекъл или в рамките на колегиума е 
било постигнато споразумение в 
съответствие с параграф 1, втора алинея 
или параграф 2, втора алинея, въпросът 
не се отнася до ЕОЗППО.
Четиримесечният или 
едномесечният период, съответно, се 
считат за период на помиряване по 
смисъла на член 19, параграф 2 от 
въпросния регламент.

Or. en

Обосновка

Отнася се до несъгласие в рамките на колегиума, не само между надзорен орган и 
органа за групов надзор.

Изменение 225

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 47
Директива 2009/138/ЕО
Член 239 – параграф 4 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Надзорният орган, лицензирал 
дъщерното предприятие, отлага своето 
решение и изчаква всяко едно решение, 
което ЕОЗППО може да вземе в 
съответствие с член 19, параграф 3 от 
въпросния регламент, и взема своето 
окончателно решение в съответствие с 
решението на ЕОЗППО. 

Надзорният орган, лицензирал 
дъщерното предприятие, отлага своето 
решение и изчаква всяко едно решение, 
което ЕОЗППО може да вземе в 
съответствие с член 19, параграф 3 от 
въпросния регламент, и взема своето 
окончателно решение в съответствие с 
решението на ЕОЗППО. Решението се 
признава за решаващо и се прилага от 
надзорните органи в съответните 
държави-членки.

Or. en
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Изменение 226

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 48
Директива 2009/138/ЕО
Член 241 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 301а и съгласно 
условията, предвидени в членове 301б 
и 301в, определящи:

Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 301а, определящ:

Or. en

Изменение 227

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 49
Директива 2009/138/ЕО
Член 242 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) В член 242, параграф 1 датата „31 
октомври 2014 г.“ се заменя с датата 
„31 декември 2014 г.“ 

(49) Член 242, параграф 1 се заменя със 
следното:

„1. В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва оценка на 
прилагането на дял ІІІ, по-конкретно 
на сътрудничеството между 
надзорните органи в рамките на 
колегиума на надзорните органи и 
неговата функционалност и
надзорните практики за определяне 
на изискване за добавяне на капитал, 
и представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад, 
придружен, ако е необходимо, от 
предложения за изменение на 
настоящата директива.“

Or. en
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Обосновка

Правният статус на Комитета за европейско застраховане и професионален 
пенсионен надзор, понастоящем ЕОЗППО, беше изяснен по начина, по който 
Парламентът желаеше: той вече е юридическо лице.

Изменение 228

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 50
Директива 2009/138/ЕО
Член 242 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) В член 242, параграф 2 датата „31 
октомври 2015 г.“ се заменя с датата 
„31 декември 2015 г.“

(50) Член 242, параграф 2 се изменя, 
както следва:

а) датата „ 31 октомври 2015 г.“ се 
заменя с датата „31 декември 
2015 г.“;
б) буква д) се заличава.

Or. en

Обосновка

Правнообвързващата рамка за посредничеството при надзорни спорове беше 
установена с регламента за ЕОЗППО. Тази процедура ще бъде преразгледана съгласно 
посочения регламент.

Изменение 229

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 51
Директива 2009/138/ЕО
Член 244 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а и съгласно условията, 
предвидени в членове 301б и 301в, по 
отношение на дефинирането и 
разпознаването на значителната 

4. Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а по отношение на 
дефинирането на значителната 
концентрация на риск за целите на 
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концентрация на риск и докладването 
на такава концентрация на риск за 
целите на параграфи 2 и 3.

параграфи 2 и 3.

За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с надзора на 
концентрацията на риск, ЕОЗППО 
може да разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти 
за установяване на значителна 
концентрация на риск за целите на 
параграф 3.
На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
посочените в алинея втора 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.
За да се осигурят еднакви условия за 
прилагане на настоящия член, 
ЕОЗППО може да разработва 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение с цел установяване на 
стандартни формуляри, бланки и 
процедури за докладване на подобни 
случаи на концентрация на риск за 
целите на параграф 2.
На Комисията се предоставя 
правомощие за приемане на 
посочените в четвърта алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Изменение 230

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 52
Директива 2009/138/ЕО
Член 245 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а и съгласно условията, 
предвидени в членове 301б и 301в, по 
отношение на дефинирането и 
разпознаването на значителни сделки в 
рамките на групата и докладването на 
такава сделка за целите на параграфи 2 
и 3.

4. Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а по отношение на 
дефинирането на значителни сделки в 
рамките на групата за целите на 
параграфи 2 и 3.

За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с надзора на 
сделки в рамките на групата, 
ЕОЗППО може да разработва 
проекти на регулаторни технически 
стандарти за установяване на 
значителни сделки в рамките на 
групата за целите на параграф 3.
На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
посочените в алинея втора 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.
За да се осигурят еднакви условия за 
прилагане на настоящия член, 
ЕОЗППО може да разработва 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение с цел установяване на 
стандартни формуляри, бланки и 
процедури за докладване на подобни 
сделки в рамките на групата за 
целите на параграф 2.
На Комисията се предоставя 
правомощие за приемане на 
посочените в четвърта алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Or. en
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Изменение 231

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 53 
Директива 2009/138/ЕО
Член 247 – параграф 3 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 247, параграф 3 се заменя със 
следното: 
„3. В особени случаи съответните 
надзорни органи могат по общо 
съгласие и по искане на всеки от 
органите да вземат съвместно 
решение за дерогация от посочените в 
параграф 2 критерии, когато тяхното 
прилагане бъде счетено за 
неподходящо, като се имат предвид 
структурата на групата и 
относителното значение на 
дейностите на застрахователните и 
презастрахователните предприятия в 
различни държави, и да изберат друг 
надзорен орган за орган за групов 
надзор. 
За целта всеки от съответните 
надзорни органи може да поиска 
обсъждане на целесъобразността на 
посочените в параграф 2 критерии. 
Подобно обсъждане не може да се 
провежда повече от веднъж годишно. 
Съответните надзорни органи 
полагат всички усилия в рамките на 
правомощията си да достигнат до 
общо решене относно избора на орган 
за групов надзор в срок от три месеца 
от получаването на искането за 
обсъждане. Преди да вземат 
решението си, съответните надзорни 
органи дават на групата възможност 
да изложи становището си. 
Определеният орган за групов надзор 
предава на групата съвместното 
решение, като посочва пълните 
мотиви.“
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Or. en

Изменение 232

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 53
Директива 2009/318/ЕО
Член 247 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В рамките на тримесечния срок, 
посочен в третата алинея на 
параграф 3, всеки от съответните 
надзорни органи може да поиска 
допитване до ЕОЗППО. При 
допитване до ЕОЗППО този срок се 
удължава с два месеца.

4. Ако в рамките на тримесечния срок, 
посочен в трета алинея на параграф 3,
някой от съответните надзорни органи е 
отнесъл въпроса до ЕОЗППО в 
съответствие с член 19, параграфи 1–
3 и 6, от Регламент (ЕС) № 1094/2010, 
съответните надзорни органи 
отлагат своето съвместно решение и 
изчакват всяко едно решение, което 
ЕОЗППО може да вземе в 
съответствие с член 19, параграф 3 
от въпросния регламент, и вземат 
своето съвместно решение в 
съответствие с решението на
ЕОЗППО. Съвместното решение се 
признава за решаващо и се прилага от 
съответните надзорни органи.
Тримесечният период се счита за 
период на помиряване по смисъла на 
член 19, параграф 2 от въпросния 
регламент.
ЕОЗППО взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако 
тримесечният срок е изтекъл или е 
било постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до ЕОЗППО. 
Определеният орган за групов надзор 
предава на групата и на колегиума на 
надзорните органи съвместното 
решение, като посочва пълните 
мотиви.

Or. en
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Изменение 233

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 53
Директива 2009/138/ЕО
Член 247 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако е било извършено допитване до 
ЕОЗППО, съответните надзорни 
органи надлежно отчитат 
становището на ЕОЗППО, преди да 
вземат своето съвместно решение. 
Решението съдържа пълни мотиви, 
както и обяснение за всяко 
значително отклонение от даденото 
от ЕОЗППО становище.

заличава се

Or. en

Изменение 234

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 53
Директива 2009/138/ЕО
Член 247 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако не бъде достигнато общо 
решение в дерогация от посочените в 
параграф 2 от настоящия член 
критерии, задачата на органа за групов 
надзор се изпълнява от надзорния орган, 
определен в съответствие с параграф 2 
от настоящия член. Ако обаче при 
изтичане на сроковете, посочени 
съответно в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член, някой от 
съответните надзорни органи е 
отнесъл въпроса до ЕОЗППО в 
съответствие с член 19 от 
Регламент …/… [ЕОЗППО], те 
изчакват решението на ЕОЗППО. 

6. Ако не бъде достигнато общо 
решение, задачата на органа за групов 
надзор се изпълнява от надзорния орган, 
определен в съответствие с параграф 2 
от настоящия член.
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Сроковете, посочени съответно в 
параграфи 3 и 4, се считат за период 
на помиряване по смисъла на член 19, 
параграф 2 от въпросния регламент. 
ЕОЗППО взема своето решение в 
рамките на един месец. Ако е било 
постигнато съвместно решение, 
въпросът не се отнася до ЕОЗППО.
Задачата на органа за групов надзор се 
изпълнява от надзорния орган, 
определен в решението ЕОЗППО. 
Решението се представя на групата и 
на колегиума на надзорните органи.

Or. en

Изменение 235

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 53
Директива 2009/138/ЕО
Член 247 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че възникнат значителни 
трудности при прилагането на 
критериите, посочени в параграфи 2 и 3 
от настоящия член, Комисията приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а и съгласно условията,
предвидени в членове 301б и 301в, 
уточняващи тези критерии.

В случай че възникнат значителни 
трудности при прилагането на 
критериите, посочени в параграфи 2 и 3 
от настоящия член, Комисията приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а, уточняващи тези критерии
допълнително.

Or. en

Изменение 236

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 54 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член 248 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато органът за групов надзор не 
изпълнява задачите, посочени в 
параграф 1, или когато членовете на 
колегиума не си сътрудничат в 
необходимата съгласно този параграф 
степен, всеки от съответните надзорни 
органи 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 член 11 от въпросния 
регламент.

Когато органът за групов надзор не 
изпълнява задачите, посочени в 
параграф 1, или когато членовете на 
колегиума на надзорните органи не си 
сътрудничат в необходимата съгласно 
този параграф степен, всеки от 
съответните надзорни органи може да 
отнесе въпроса до ЕОЗППО и да поиска 
от него съдействие в съответствие с 
член 19, параграфи 1–3 и 6, от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010. В този 
случай ЕОЗППО може да действа 
съгласно правомощията, предоставени 
му по силата на член 19 от въпросния 
регламент.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 21 от регламента за ЕОЗППО.

Изменение 237

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 54 – буква a а) (нова)
Директива 2009/13/ЕО
Член 248 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в параграф 3 първата алинея се 
заменя със следното:
„3. 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, и 
ЕОЗППО.“

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с член 21 от регламента за ЕОЗППО.

Изменение 238

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 54 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 248 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) втората и третата алинея от 
параграф 4 се заменят със следното:

б) втората алинея от параграф 4 се
заменя със следното:

„В случай на разминаване на мненията 
относно координационните 
споразумения всеки член на колегиума 
на надзорните органи може да отнесе 
въпроса до ЕОЗППО.

„В случай на разминаване на мненията 
относно координационните 
споразумения всеки член на колегиума 
на надзорните органи може да отнесе 
въпроса до ЕОЗППО и да поиска от 
него съдействие в съответствие с 
член 19, параграфи 1–3 и 6, от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010. В този 
случай ЕОЗППО може да действа 
съгласно правомощията, 
предоставени му по силата на член 19 
от въпросния регламент. Решението 
се признава за решаващо и се прилага 
от надзорните органи в съответните 
държави-членки.“

Or. en

Изменение 239

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 54 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 248 – параграф 4 – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

След консултация със съответните 
надзорни органи органът за групов 
надзор надлежно разглежда всяко 

заличава се
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становище, представено от 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно 
осигуряване, в рамките на два месеца 
от получаването му, преди да вземе 
окончателно решение. Решението 
съдържа пълни мотиви, както и 
обяснение за всяко значително 
отклонение от даденото от 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
становище. Органът за групов надзор 
предава решението на другите 
заинтересовани надзорни органи.“

Or. en

Изменение 240

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 54 – буква б а) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 248 – параграф 5 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 5, втора алинея се 
заменя със следното:
„Без да се накърняват правата и 
задълженията, възложени от 
настоящата директива на органите за 
групов надзор и на други надзорни 
органи, координационните 
споразумения могат да възлагат 
допълнителни задачи на органа за 
групов надзор, […] на други надзорни 
органи или ЕОЗППО в случаи, в 
които това би довело до по-ефикасен 
групов надзор и не би препятствало 
надзорните дейности на членовете на 
колегиума на надзорните органи във 
връзка с техните съответни 
задължения.“

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с член 21 от регламента за ЕОЗППО.

Изменение 241

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 54 – буква в)
Директива 2009/138/ЕО
Член 248 - параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема технически 
стандарти за изпълнение относно 
оперативното функциониране на 
колегиумите.

6. ЕОЗППО изработва насоки за 
оперативното функциониране на 
колегиумите на надзорните органи на 
базата на цялостни прегледи на 
работата на колегиумите за оценка на 
нивото на сближаване помежду им. 
Такива прегледи се извършват поне 
веднъж на три години. Държавите-
членки гарантират, че органът за 
групов надзор предава на ЕОЗППО
информацията относно 
функционирането на колегиума на 
надзорните органи и всички 
затруднения, които са от значение за 
прегледите.

Тези проекти на технически 
стандарти за изпълнение се приемат 
в съответствие с член 15 от 
Регламент …/… [ЕОЗППО]. ЕОЗППО
разработва проекти на технически 
стандарти за изпълнение до 
31 декември 2011 г. и разработва 
преработени стандарти, които се 
предоставят на Комисията поне 
веднъж на три години.

За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с 
координацията между надзорните 
органи, ЕОЗППО може да разработва 
проекти на регулаторни технически 
стандарти за уточняване на 
оперативното действие на 
колегиумите на надзорните органи въз 
основа на насоките, посочени в алинея 
първа. 
На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
посочените в алинея втора 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.

Or. en
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Изменение 242

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 54 – буква в)
Директива 2009/138/ЕО
Член 248 - параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 301а и 
съгласно условията, предвидени в 
членове 301б и 301в, относно
координацията на груповия надзор за 
целите на параграфи 1—6, включително 
определение за „значим клон.“

7. За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с 
координацията между надзорните 
органи, ЕОЗППО разработва проекти 
на регулаторни технически 
стандарти за уточняване на мерките 
за координацията на груповия надзор за 
целите на параграфи 1—6, включително 
определение за „значим клон.“

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

Or. en

Изменение 243

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 54 a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 249 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54а) В член 249, параграф 1, алинея 2 
се заменя със следното:
„С цел да се гарантира, че надзорните 
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органи, включително органът за 
групов надзор, разполагат с достъп до 
едно и също количество относима 
информация, без да се нарушават 
техните съответни отговорности, и 
независимо от това дали са 
установени в една и съща държава-
членка, те обменят такава 
информация, с цел предоставяне на 
възможност за изпълнение и 
улесняване на надзорните 
задължения на другите органи 
съгласно настоящата директива. За 
тази цел надзорните органи и органът 
за групов надзор предоставят 
незабавно един на друг всякаква 
информация, веднага щом получат 
достъп до нея, или обменят 
информация помежду си при 
поискване. Информацията, 
определена в тази алинея включва, но 
не се ограничава само до информация 
за действия на групата и надзорните 
органи, както и информация, 
предоставена от групата.“

Or. en

Обосновка

Не съществува задължение за изискване на информация, а то е необходимо за новия 
параграф 1а.

Изменение 244

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 55
Директива 2009/138/ЕО
Член 249 – параграф 1а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Ако надзорният орган не е съобщил 
съществена информация или е било 
отхвърлено искане за сътрудничество, 
по-специално за обмен на съществена 
информация, или не са били предприети 

1а. Ако надзорният орган не е съобщил 
съществена информация или е било 
отхвърлено искане за сътрудничество, 
по-специално за обмен на съществена 
информация, или не са били предприети 
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действия в разумен срок, надзорните 
органи могат да отнесат въпроса до 
ЕОЗППО или да поискат съдействие 
от него.

действия в рамките на две седмици, 
надзорните органи могат да отнесат 
въпроса до ЕОЗППО.

Когато въпросът бъде отнесен до 
ЕОЗППО, без да се засягат разпоредбите 
на член 258 от ДФЕС, ЕОЗППО може да 
действа съгласно правомощията, 
предоставени му по силата на член 19 от 
Регламент (ЕО) №. …/2010 [ЕОЗППО].

Когато въпросът бъде отнесен до 
ЕОЗППО, без да се засягат разпоредбите 
на член 258 от ДФЕС, ЕОЗППО може да 
действа съгласно правомощията, 
предоставени му по силата на член 19, 
параграфи 1–3 и 6, от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010.

Or. en

Изменение 245

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 56 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член 249 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 301а и 
съгласно условията, предвидени в 
членове 301б и 301в, определящи
данните, които редовно трябва да бъдат 
събирани от органа за групов надзор и 
предоставяни на другите 
заинтересовани надзорни органи или да 
бъдат съобщавани на органа за групов 
надзор от другите заинтересовани 
надзорни органи.

3. За да осигури последователно 
хармонизиране във връзка с 
координацията между надзорните 
органи, ЕОЗППО разработва проекти 
на регулаторни технически 
стандарти с цел определяне на:
– данните, които редовно трябва да 
бъдат събирани от органа за групов 
надзор и предоставяни на другите 
заинтересовани надзорни органи или да 
бъдат съобщавани на органа за групов 
надзор от другите заинтересовани 
надзорни органи.

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 301а и съгласно 
условията, предвидени в член 301б и 
301в, посочващи съществените или 
относими данни за надзора на равнище 
група с оглед на засилване на 
сближаването в областта на надзорното 
отчитане.

– съществените или относими данни за 
надзора на равнище група с оглед на 
засилване на сближаването в областта 
на надзорното отчитане.
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ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
1 март 2012 г.
На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
посочените в алинея първа 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Изменение 246

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 56 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 249 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
технически стандарти за изпълнение,
определящи условията на прилагане 
на настоящия член, допълнен от 
посочените в параграф 3 от 
настоящия член делегирани актове, 
относно обхванатите от тези 
делегирани актове въпроси, особено по 
отношение на образците и 
процедурите за предоставяне на 
информация на органа за групов надзор, 
както и на процедурите за 
сътрудничество и обмен на информация 
между надзорните органи, определени в 
настоящия член.

4. За да се осигурят еднакви условия за 
прилагане във връзка с координацията 
между надзорните органи, ЕОЗППО 
може да разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение с 
цел установяване на стандартни 
формуляри, бланки и процедури за 
предоставяне на информация на органа 
за групов надзор, както и на 
процедурите за сътрудничество и обмен 
на информация между надзорните 
органи, определени в настоящия член.

Посочените в първата алинея 
технически стандарти за изпълнение 
се приемат съгласно член 15 от 
Регламент …/… [ЕОЗППО]. 
ЕОЗППО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
които се предоставят на Комисията 

На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на
посочените в алинея първа технически 
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до 31 декември 2011 г. стандарти за изпълнение в 
съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Изменение 247

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 57
Директива 2009/138/ЕО
Член 254 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Член 254, параграф 2 се заменя със 
следното:

заличава се

„ 2. Държавите-членки осигуряват 
достъп на своите органи, отговорни 
за упражняване на групов надзор, до 
всякаква информация, която е от 
значение за целите на този надзор, 
независимо от естеството на 
въпросното предприятие. Член 35 и 
член 308а, параграф 1 се прилагат 
mutatis mutandis.“

Or. en

Изменение 248

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 58
Директива 2009/138/ЕО
Член 255 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато искане, отправено към друг 
надзорен орган за извършване на 
проверка в съответствие с настоящия 
параграф, е било отхвърлено или по 
него не са били предприети действия в
разумен срок, или когато искане на 

Когато искане, отправено към друг 
надзорен орган за извършване на 
проверка в съответствие с настоящия 
параграф, е било отхвърлено или по 
него не са били предприети действия в
рамките на две седмици, или когато
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надзорен орган да участва в проверката
съгласно алинея трета е било 
отхвърлено или по него не са били 
предприети действия в разумен срок, 
отправилият искането орган може да 
отнесе въпроса до ЕОЗППО или 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.

надзорният орган е бил практически 
възпрепятстван да упражни правото 
си да участва съгласно алинея трета, 
отправилият искането орган може да 
отнесе въпроса до ЕОЗППО или да 
поиска от него съдействие в 
съответствие с член 19 от Регламент
(ЕС) № 1094/2010. В този случай 
ЕОЗППО може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на посочения член.

Or. en

Обосновка

Последователност с членове 33, 38 и „Омнибус“ I, член 5, параграф 10, буква в).

Изменение 249

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 58
Директива 2008/138/ЕО
Член 255 – параграф 2 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 21 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010, 
ЕОЗППО има право да участва в 
проверките на място, когато те се 
провеждат съвместно от два или 
повече надзорни органа.

Or. en

Обосновка

Последователност с членове 33, 38 и „Омнибус“ I, член 5, параграф 10, буква в).
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Изменение 250

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 59 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
Член 256 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки изискват от 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия, 
притежаващи дялово участие, или от
застрахователните холдинги всяка 
година да оповестяват публично отчет 
за платежоспособността и финансовото 
състояние на групата. Членове 51, 53, 
54, 55 и член 308а, параграф 4 се 
прилагат mutatis mutandis.

1. Държавите-членки изискват от 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия, 
притежаващи дялово участие, 
застрахователните холдинги и 
финансовите холдинги със смесена 
дейност всяка година да оповестяват 
публично отчет за платежоспособността 
и финансовото състояние на групата.
Членове 51, 53, 54 и 55 се прилагат 
mutatis mutandis.

Or. en

Обосновка

Последователност с преразглеждането на Директивата относно финансовите 
обезпечения.

Изменение 251

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 59 – буква б)
Директива 2009/138/ЕО
Член 256 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 301а и съгласно 
условията, предвидени в член 301б и 
301в, уточняващи допълнително 
информацията, която трябва да бъде 
оповестена, както и начините за 
постигане на това по отношение на 
общия отчет за платежоспособността и 
финансовото състояние.

4. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 301а, уточняващи 
допълнително информацията, която 
трябва да бъде оповестена по 
отношение на общия отчет за 
платежоспособността и финансовото 
състояние.
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Or. en

Обосновка

Последователност с преразглеждането на Директивата относно финансовите 
обезпечения.

Изменение 252

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 59 – буква в)
Директива 2009/138/ЕО
Член 256 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
технически стандарти за изпълнение,
определящи условията на прилагане 
на настоящия член, допълнен от 
посочените в параграф 4 от 
настоящия член делегирани актове, 
относно обхванатите от тези 
делегирани актове въпроси, особено по 
отношение на образците за
оповестяване на определения в 
настоящия член отчет за груповата 
платежоспособност и финансово 
състояние.

5. За да се осигурят еднакви условия за 
прилагане във връзка с общия отчет 
за платежоспособността и 
финансовото състояние, ЕОЗППО 
разработва проекти на технически 
стандарти за изпълнение относно 
процедурите, които да се следват, и 
стандартните формуляри и 
образците, които да се използват при
оповестяване на определения в 
настоящия член отчет за груповата 
платежоспособност и финансово 
състояние.

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

ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на технически стандарти 
за изпълнение до 1 юни 2012 г.

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

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

Or. en
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Изменение 253

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 59 a (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 256 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59а) Добавя се следният член:
„Член 256а

Структура на групата
Държавите-членки изискват от 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
всяка година да оповестяват публично 
правната, управленческа и 
организационна структура, на 
равнището на застрахователната 
или презастрахователната група, 
включително всички регулирани 
образувания, нерегулирани 
образувания и материални клонове, 
принадлежащи на групата.“

Or. en

Изменение 254

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 60
Директива 2009/138/ЕО
Член 258 - параграф 3

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, по отношение на 
координацията на посочените в 
параграфи 1 и 2 принудителни мерки.

3. Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а по отношение на 
координацията на посочените в 
параграфи 1 и 2 принудителни мерки.

Or. en
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Изменение 255

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 61
Директива 2009/138/ЕО
Член 259 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕОЗППО представя на Европейския 
парламент ежегоден доклада съгласно 
член 35 от Регламент …/… [ЕОЗППО].

1. ЕОЗППО представя на Европейския 
парламент ежегоден доклад съгласно 
член 50 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Изменение 256

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 62 – буква а)
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
или временната еквивалентност на 
засегнатата трета държава.
Действащият орган за групов надзор 
си сътрудничи с ЕОЗППО 
съответствие с член 33, параграф 2, 
от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
При извършването на това
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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 257

Предложение за директива – акт за изменение
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,
уточняващи критериите за оценка дали
застрахователният режим за групов
надзор в трета държава е еквивалентен 

2. Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 301а, уточняващи критериите за 
оценка дали режимът за надзор в трета 
държава е еквивалентен на този, 
предвиден в настоящия дял.



PR\874812BG.doc 173/206 PE466.970v02-00

BG

на този, предвиден в настоящия дял.

Or. en

Изменение 258

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 62 – буква б а) (нова)
Директива 2009/138/ЕО
Член 260 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) параграф 3 се заменя със следното:
„3. Ако критериите, приети в 
съответствие с параграф 2, са 
изпълнени от трета държава, 
Комисията може, съгласно член 301 а 
и с подпомагането на ЕОЗППО в 
съответствие с член 33, параграф 3 
от Регламент (ЕС) № 1094/2010, да 
реши, че режимът за надзор на тази 
трета страна е еквивалентен на този, 
предвиден в настоящия дял.
Тези решения биват редовно 
преразглеждани, за да вземат предвид 
промените на режима за надзор, 
изложен в дял I, глава VI, и 
промените на режима за надзор на 
третата държава.
ЕОЗППО публикува на своята 
интернет страница и поддържа 
актуален списък на всички трети 
държави, за които се отнася 
настоящият член.
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
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Обосновка

Регулаторната процедура трябва да бъде приведена в съответствие с Лисабон. 
Поради съображения за прозрачност еквивалентните трети държави трябва да се 
оповестяват публично.

Изменение 259

Предложение за директива – акт за изменение
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-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 Комисията е взела решение в 
съответствие с параграф 5, че 
определените условия са били спазени 
от третата държава. 

4. Когато приетото от Комисията 
решение съгласно параграф 5 
заключава, че режимът за надзор на 
третата държава временно не е 
еквивалентен, се прилага член 262. 

Когато приетото от Комисията 
решение съгласно параграф 3 
заключава, че режимът за надзор на 
третата държава не е еквивалентен, 
се прилага член 262.

Or. en

Изменение 260

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 62 – буква г) 
Директива 2009/138/ЕО
Член 260 - 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 
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 № 1904/2010, да реши, 
че режимът за надзор на трета 
държава, прилаган към предприятия с 
централно управление в тази трета 
държава, е временно еквивалентен на 
изложеното в настоящия дял, ако
третата държава отговаря най-малко 
на следните условия.

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 
осъществи този ангажимент;
в) за осъществяването на този 
ангажимент са отделени 
достатъчни ресурси;
г) настоящият режим на надзор на 
третата държава 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;
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е) 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 всяко полугодие и се 
оценяват от тях.
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 условията, посочени в 
първата 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 261

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да приеме 6. Посоченият в параграф 5 период е 
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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.

по-ранният от двата срока – пет 
години от посочената в член 310 дата 
или до датата, за която в 
съответствие с параграф 3, режимът
за надзор на третата държава е бил 
счетен за еквивалентен на 
определения в настоящия дял.

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 262

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) добавя се следният параграф:
„6а. В случай че е взето решение 
съгласно параграф 5, че режимът за 
надзор на трета държава е временно 
еквивалентен, държавите-членки 
могат да прилагат член 261. До 1 
януари 2014 г. ЕОЗППО издава насоки 
за последователно и съгласувано 
прилагане на този параграф от 
страна на държавите-членки. 
Държавите-членки полагат всички 
усилия за спазване на тези насоки. В 
случай че държава-членка реши да не 
прилага член 261 по отношение на 
дадена група, никоя друга държава-
членка не може да прилага член 261 по 
отношение на тази група.“ 
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Or. en

Изменение 263

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 63
Директива 2009/138/ЕО
Член 262 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При липсата на еквивалентен надзор, 
посочен в член 260, държавите-членки 
прилагат към застрахователните и 
презастрахователните предприятия:

1. При липсата на еквивалентен надзор, 
посочен в член 260, или когато
държавите-членки не прилагат член 261 
в случай на временна еквивалентност 
в съответствие с член 260, параграф 
7, държавите-членки прилагат към 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия:

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на член 260, параграф 7. 

Изменение 264

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 64 – буква а)
Директива 2009/138/ЕО
членове 218—235, членове 244—258 и член 308а, параграф 9 mutatis mutandis;

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) а) членове 218—235,
членове 244—258 и член 308а, 
параграф 9 mutatis mutandis;

(64) а) членове 218—235 и
членове 244—258 mutatis mutandis;

Or. en
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Изменение 265

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 67
Директива 2009/138/ЕО
Член 301 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Член 301, параграф 3 се заличава. (67) В член 301, параграфи 2 и 3 се
заличават.

Or. en

Обосновка

Процедурата по регулиране се замества с делегиран акт.

Изменение 266

Предложение за директива
Член 2 – точка 68
Директива 2009/138/ЕО
Член 301а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощията за приемане на
делегираните актове, посочени в 
членове 17, 31, 35, 37, 50, 56, 58, 75, 86, 
92, 97, 99, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 
172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 
244, 245, 247, 248, 249, 256, 258, 260 и
308б, се предоставят на Комисията за 
срок от 5 години от влизането в сила 
на настоящата директива.

1. Правомощията за приемане на
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.

Комисията изготвя доклад относно 
делегираните правомощия най-късно 6 
месеца преди края на петгодишния 
срок. Делегирането на правомощията 
се подновява автоматично за срокове 
със същата продължителност, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът го отмени в съответствие с 
член 301б.

Or. en
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Обосновка

Споразумение за формулировка в съответствие с Общото съгласие относно 
практическите условия за използването на делегирани актове, с промени относно 
времетраенето (4 вместо 5 години, 3+3 месеца, вместо 2+1).

Изменение 267

Предложение за директива
Член 2 – точка 68
Директива 2009/138/ЕО
Член 301а – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Делегирането на правомощията, 
посочени в членове 17, 37, 50, 56, 109а, 
172, 216, 217, 227, 241, 244, 245, 247, 
256, 258 и 260, се предоставят на 
Комисията за срок от четири години, 
считано от ...*. Комисията изготвя 
доклад относно делегираните 
правомощия най-късно шест месеца 
преди изтичането на 
четиригодишния срок. Делегираните 
правомощия се продължават с 
мълчаливо съгласие за периоди със 
същата продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу такова 
продължение не по-късно от три 
месеца преди края на всеки период.
_____________
* ОВ: Моля, посочете датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Споразумение за формулировка в съответствие с Общото съгласие относно 
практическите условия за използването на делегирани актове, с промени относно 
времетраенето (4 вместо 5 години, 3+3 месеца, вместо 2+1).
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Изменение 268

Предложение за директива
Член 2 – точка 68
Директива 2009/138/ЕО
Член 301а - параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 17, 37, 50, 56, 109а, 
172, 216, 217, 227, 241, 244, 245, 247, 
256, 258 и 260, може да бъде отменено 
по всяко време от Европейския 
парламент или от Съвета. С 
решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на 
правомощията, посочени във 
въпросното решение. То влиза в сила в 
деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него по-късна 
дата. То не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

Or. en

Обосновка

Споразумение за формулировка в съответствие с Общото съгласие относно 
практическите условия за използването на делегирани актове, с промени относно 
времетраенето (4 вместо 5 години, 3+3 месеца, вместо 2+1).

Изменение 269

Предложение за директива
Член 2 – точка 68
Директива 2009/138/ЕО
Член 301а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията съгласно условията, 
предвидени в членове 301б и 301в.

3. Делегиран акт, приет съгласно 
членове 17, 37, 50, 56, 109а, 172, 216, 
217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 258 и 
260 влиза в сила само в случай че нито 
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Европейският парламент, нито 
Съветът не са повдигнали 
възражения в срок от три месеца от 
уведомлението до тях за съответния 
акт, или ако преди изтичането на 
този срок както Европейският 
парламент, така и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
повдигат възражения. Този срок се 
удължава с три месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. en

Обосновка

Споразумение за формулировка в съответствие с Общото съгласие относно 
практическите условия за използването на делегирани актове, с промени относно 
времетраенето (4 вместо 5 години, 3+3 месеца, вместо 2+1).

Изменение 270

Предложение за директива
Член 2 – точка 68
Директива 2009/138/ЕО
Член 301б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 301б заличава се
Отмяна на делегираните правомощия
1. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 17, 31, 35, 37, 50, 56, 
58, 75, 86, 92, 97, 99, 111, 114, 127, 130, 
135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 
234, 241, 244, 245, 247, 248, 249, 256, 
258, 260 и 308б, може да бъде 
отменено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение за отмяна на делегирани 
правомощия, информира другия 
законодателен орган и Комисията 
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най-късно един месец преди вземането 
на окончателното решение, като 
посочва делегираните правомощия, 
които биха могли да бъдат отменени, 
и мотивите за отмяната.
3. С решението за отмяна се 
прекратява делегирането на 
посочените в това решение 
правомощия. Решението влиза в сила 
незабавно или на посочена в него по-
късна дата. Решението не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са влезли в сила. То се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Включено в член 301а в съответствие със споразумението за формулировка.

Изменение 271

Предложение за директива
Член 2 – точка 68
Директива 2009/138/ЕО
Член 301в

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 301в заличава се
Възражения срещу делегираните 

актове
1. В срок от два месеца от датата на 
уведомлението Европейският 
парламент и Съветът могат да 
възразят срещу делегирания акт. По 
инициатива на Европейския 
парламент или Съвета този срок се 
удължава с един месец.
2. Ако при изтичането на посочения в 
параграф 1 срок нито Европейският 
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парламент, нито Съветът са 
възразили срещу делегирания акт, той 
се публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него.
Делегираният акт може да бъде 
публикуван в Официален вестник на 
Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на посочения срок, 
ако Европейският парламент и 
Съветът са информирали Комисията 
за намерението си да не повдигат 
възражения.
3. Ако в рамките на срока, посочен в 
параграф 1, Европейският парламент 
или Съветът възрази срещу делегиран 
акт, то той не влиза в сила. 
Институцията, която отправя 
възражение, посочва основанията за 
възражението срещу делегирания 
акт.“

Or. en

Обосновка

Включено в член 301а в съответствие със споразумението за формулировка.

Изменение 272

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 70
Директива 2009/138/ЕО
Раздел 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преходни мерки, определени чрез 
делегирани актове

Застраховане и презастраховане

Or. en



PR\874812BG.doc 185/206 PE466.970v02-00

BG

Изменение 273

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 70
Директива 2009/138/ЕО
Член 308а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преходни разпоредби Поетапно въвеждане

Or. en

Изменение 274

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 70
Директива 2009/138/ЕО
Член 308 а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията е приела 
делегиран акт в съответствие с 
член 308б, параграф 1, член 35, 
параграф 5 не се прилага за срок от 
най-много 5 години от посочената в 
член 309, параграф 1, първа алинея 
дата.

1. В периода 1 януари 2013 г. и 31 
декември 2013 г. застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
и надзорните органи вземат всички 
необходими мерки за изпълнение на 
националните законови, подзаконови 
и административни разпоредби за 
прилагане на настоящата директива 
от 1 януари 2014 г. 

Or. en

Изменение 275

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 70
Директива 2009/138/ЕО
Член 308 а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато Комисията е приела 
делегиран акт в съответствие с 

2. От 1 януари 2013 г. държавите-
членки гарантират, че надзорните 
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член 308б, параграф 2, посоченото в 
член 37, параграф 1, буква а) условие, 
съгласно което надзорният орган 
заключава, че рисковият профил на 
застрахователното или 
презастрахователното предприятие 
се е отклонил значително от 
допусканията, стоящи в основата на 
изчисленото посредством 
стандартната формула капиталово 
изискване за платежоспособност, не 
се прилага за срок от най-много 10
години от посочената в член 309, 
параграф 1, първа алинея дата. 
Аналогично, посоченото в член 37, 
параграф 2 изискване, съгласно което 
добавеният капитал, наложен по 
член 37, параграф 1, буква а), трябва 
да бъде изчисляван по начин, 
гарантиращ спазването на член 101, 
параграф 3 от предприятието, не се 
прилага за срок от най-много 10 
години от посочената в член 309, 
параграф 1, първа алинея дата.

органи разполагат с правомощия за: 

а) решения относно:
i) одобряването на специфичните 
параметри за предприятието в 
съответствие с член 104, параграф 7,
ii) одобряването на допълнителните 
собствени средства в съответствие с 
член 90,
iii) одобряването на класификацията 
на позициите от собствени средства 
в съответствие с член 95, алинея 3,
iv) одобряването на пълния или 
частичен вътрешен модел в 
съответствие с член 112,
v) одобряването на допълнителните 
собствени средства на междинен 
застрахователен холдинг в 
съответствие с член 226, параграф 2,
vi) решението, посочено в член 228,
vii) одобряването на вътрешния модел 
на групата в съответствие с член 231 
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и член 233,
viii) разрешението да се прилагат 
членове 238 и 239, в съответствие с 
член 236; 
б) определяне на нивото и обхвата на 
груповия надзор в съответствие с 
раздели 2 и 3 от дял III, глава I;  
в) определяне на избора на метод за 
изчисляване на 
платежоспособността на ниво група 
в съответствие с член 220;  
г) определяне на еквивалентността и 
временната еквивалентност в 
съответствие с членове 227 и 260;
д) определяне на органа за групов 
надзор в съответствие с член 247;
е) установяване на колегиум в 
съответствие с член 248; както и
ж) вземане на решенията, посочени в 
членове 262 и 263.

Or. en

Изменение 276

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 70
Директива 2009/138/ЕО
Член 308 а – 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: 

а) изчисляват капиталовото 
изискване за платежоспособност, 
минималното капиталово изискване, 
размера на собствените средства, 
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определят баланса и отчетите за 
печалби и загуби в съответствие с 
настоящата директива, и 
предоставят тази информация на 
надзорните органи;
б) предоставят на надзорните органи 
информацията, посочена в 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. en

Изменение 277

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 70
Директива 2009/138/ЕО
Член 308а – параграфи 4-9

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато Комисията е приела 
делегиран акт в съответствие с 
член 308б, параграф 4, член 51, 
параграф 1 не се прилага за срок от 
най-много 3 години от посочената в 
член 309, параграф 1, първа алинея 
дата. 

заличава се

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.
6. Когато Комисията е приела 
делегиран акт в съответствие с 
член 308б, параграф 6, член 76, 
параграф 2, член 76, параграф 3 и 
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член 76, параграф 5 не се прилагат за 
срок от най-много 10 години от 
посочената в член 309, параграф 1, 
първа алинея дата.
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.
8. Когато Комисията е приела 
делегиран акт в съответствие с 
член 308б, параграф 8, член 100, 
параграф 1, член 101, параграф 3, 
член 102 и член 104 не се прилагат за 
срок от най-много 10 години от 
посочената в член 309, параграф 1, 
първа алинея дата.
9. Когато Комисията е приела 
делегиран акт в съответствие с 
член 308б, параграф 9, член 218, 
параграфи 2 и 3 не се прилагат за срок 
от най-много 10 години от 
посочената в член 309, параграф 1, 
първа алинея дата.

Or. en

Изменение 278

Предложение за директива – акт за изменение
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 
член 301а и съгласно условията, 
предвидени в членове 301б и 301в, 
относно следното:

1. Държавите-членки могат да 
разрешат на застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
или застрахователните и 
презастрахователни групи със салдо 
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на баланса по-малко от 500 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.

а) 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 
решение относно изпълнението на 
изискванията за добавяне на капитал 
съгласно член 37, параграф 1, буква а) 

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 
само информацията, която 
въведените системи и структури са в 
състояние да предоставят.
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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; 
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, 
параграф 4, за определяне на 
продължителността на преходния 
период, която може да бъде по-малка 

5. През този период държавите-
членки могат да разрешат на 
застрахователните и 
презастрахователните групи, които 
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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; 

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 
отношение на методологиите и 
допусканията, които да се използват 
при изчисляването на техническите 

а) позицията се нарежда след 
претенциите на всички титуляри на 
полици и бенефициери, и 
непривилегировани кредитори;
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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; з)

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 
изчисляването и използването на 
преходно капиталово изискване за 
платежоспособност. Изчисляването 

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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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 
класифицирането на собствените 
средства и на капиталовото 
изискване за платежоспособност, 

г) позицията е изцяло внесена, с 
неопределен падеж и покрива 
загубите при нормално 
функциониране;
д) позицията съдържа условие за 
отмяна или удължаване на срока за 
плащане на лихви или дивиденти по 
тази позиция в случай на финансово 
напрежение.
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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; 

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:

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 
застрахователно или 
презастрахователно предприятие, 
които се прилагат през преходния 

а) позицията се нарежда след 
претенциите на всички титуляри на 
полици и бенефициери, и 
непривилегировани кредитори;
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период по смисъла на член 308а, 
параграф 4.“

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.
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 
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„преопаковани“ заеми, издадени преди 
1 януари 2011 г., но само при 
обстоятелства, 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 279

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 72
Директива 2009/138/ЕО
Член 309 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) В член 309, параграф 1 първата 
алинея се заменя със следното:

(72) Член 309, параграф 1 се заменя със 
следното:

„Държавите-членки приемат и 
публикуват законовите, подзаконовите 
и административните разпоредби, 
необходими за прилагането на 
членове 4, 10, 13, 18, 23, 26—32, 34—49, 
51—55, 67, 68, 71, 72, 74—85, 87—91, 
93—96, 98, 100—110, 112, 113, 115—
126, 128, 129, 131—134, 136—142, 144, 
146, 148, 162—167, 172, 173, 178, 185, 
190, 192, 210—233, 235—240, 243—258, 
260—263, 265, 266, 303 и 304 и 
приложения III и IV, до 31 декември 
2012 година.

„Държавите-членки въвеждат в сила
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за прилагането на 
членове 4, 10, 13, 14, 17, параграф 3, 18, 
23, 26—32, 34—49, 51—55, 58, 
параграф 8, 67, 68, 71, 72, 74—85, 87—
91, 93—96, 98, 100—110, 112, 113, 
115—126, 128, 129, 131—134, 136—142,
143, 144, 146, 148, 162—167, 172, 173, 
178, 185, 190, 192, 210—233, 235—240, 
243—258, 260—263, 265, 266, 303 и 304 
и приложения III и IV, до 31 декември 
2012 година. Те незабавно съобщават 
на Комисията текста на тези 
разпоредби и таблицата на 
съответствието между тези 
разпоредби и настоящата 
директива.“
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Or. en

Обосновка

Следва да бъде добавен също член 14 (разрешение) и допълнително съгласуване с член 
311.

Изменение 280

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 73
Директива 2009/138/ЕО
Член 310 – първи параграф 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) В член 310, параграф 1 датата „1 
ноември 2012 г.“ се заменя с датата „1 
януари 2013 г.“

(73) В член 310, параграф 1 датата „1 
ноември 2012 г.“ се заменя с датата „1 
януари 2014 г.“

Or. en

Изменение 281

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 308а и 308б се прилагат от 1 
януари 2013 г.

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—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, 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.

Or. en
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Обосновка

Комисията следва да има възможност да приеме необходимите изпълнителни мерки 
преди датата за прилагане.

Изменение 282

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 76
Директива 2009/138/ЕО
Приложение ІІІ – част А – точка 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

29. при всички случаи и като 
алтернатива на формите на 
общозастрахователни дружества, 
изброени в точки 1—28, формата на 
Европейското кооперативно дружество
(SCE), както е посочено в Регламент
(ЕО) № 1435/2003 на Съвета.

29. доколкото съответната държава-
членка разрешава правната форма на 
кооперативно дружество да извършва 
общозастрахователна дейност и като 
алтернатива на формите на 
общозастрахователни дружества, 
изброени в точки 1—28, формата на 
Европейското кооперативно дружество
(SCE), както е посочено в Регламент
(ЕО) № 1435/2003 на Съвета.

Or. en

Изменение 283

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 78
Директива 2009/138/ЕО
Приложение ІІІ – част Б – точка 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

29. при всички случаи и като 
алтернатива на формите на 
животозастрахователни дружества, 
изброени в точки 1—28, формата на 
Европейското кооперативно дружество
(SCE), както е посочено в Регламент
(ЕО) № 1435/2003.

29. доколкото съответната държава-
членка разрешава правната форма на 
кооперативно дружество да извършва 
животозастрахователна дейност и 
като алтернатива на формите на 
животозастрахователни дружества, 
изброени в точки 1—28, формата на 
Европейското кооперативно дружество
(SCE), както е посочено в Регламент
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(ЕО) № 1435/2003.

Or. en

Изменение 284

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 80
Директива 2009/138/ЕО
Приложение ІІІ – част В – точка 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

29. при всички случаи и като 
алтернатива на формите на 
презастрахователни дружества, 
изброени в точки 1—28, формата на 
Европейското кооперативно дружество
(SCE), както е посочено в Регламент
(ЕО) № 1435/2003.

29. доколкото съответната държава-
членка разрешава правната форма на 
кооперативно дружество да извършва 
презастрахователна дейност и като 
алтернатива на формите на 
презастрахователни дружества, 
изброени в точки 1—28, формата на 
Европейското кооперативно дружество
(SCE), както е посочено в Регламент
(ЕО) № 1435/2003.

Or. en

Изменение 285

Предложение за директива
Член 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а
Регламент (ЕО) № 1060/2009 се 
изменя, както следва:
Член 2, параграф 3 се заменя със 
следното:
„3. Агенциите за кредитен рейтинг 
подават заявление за регистрация по 
настоящия регламент като условие за 
признаването им като агенции за 
външна кредитна оценка (АВКО) в 
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съответствие с член 81 от Директива 
2006/48/ЕО или член 109а от 
Директива 2009/138/ЕО, освен ако не 
присъждат само кредитни рейтинги, 
посочени в параграф 2.“

Or. en

Обосновка

Добавянето на член 109а, параграф 1, предполага изменения в регламента за 
агенциите за кредитен рейтинг с цел съгласуване.

Изменение 286

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2б
Преразглеждане

До 1 януари 2014 г. Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад, който посочва 
дали ЕНО са представили проектите 
на регулаторни технически 
стандарти и на технически 
стандарти за изпълнение, предвидени 
в настоящата директива, без оглед на 
това, дали това представяне е 
задължително или факултативно, 
заедно с евентуални подходящи 
предложения.

Or. en

Изменение 287

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки приемат и 1. Държавите-членки въвеждат в сила
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публикуват законовите, подзаконовите 
и административните разпоредби, 
необходими за прилагането на член 1, 
параграф 1, член 2, параграф 3, член 2, 
параграф 6, член 2, параграф 8, член 2, 
параграф 9 член 2, параграф 12, член 2, 
параграф 13, член 2, параграф 24, 
член 2, параграф 25, член 2, 
параграф 28, член 2, параграф 30, 
член 2, параграф 32, член 2, 
параграф 33, член 2, параграф 39, 
член 2, параграфи 41—42, член 2, 
параграфи 44—46, член 2, 
параграфи 52—54, член 2, параграф 56, 
член 2, параграф 58, член 2, 
параграфи 61—62, член 2, параграф 67, 
член 2, параграф 69, член 2, 
параграф 70 и член 2, параграфи 71—
80, най-късно до 31 декември 
2012 година. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби и
прилагат таблица на съответствието 
между разпоредбите и настоящата 
директива.

законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за прилагането на член 1, 
параграф 1, член 2, параграф 3, член 2, 
параграф 6, член 2, параграф 8, член 2, 
параграф 9 член 2, параграф 12, член 2, 
параграф 13, член 2, параграф 24, 
член 2, параграф 25, член 2, 
параграф 28, член 2, параграф 30, 
член 2, параграф 32, член 2, 
параграф 33, член 2, параграф 37, 
член 2, параграфи 40—43, член 2, 
параграфи 45—47, член 2, 
параграфи 53—55, член 2, параграф 57, 
член 2, параграф 59, член 2, 
параграфи 62—63, член 2, параграф 66, 
член 2, параграфи 75—80, най-късно до 
31 декември 2012 година. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствието между разпоредбите и 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 288

Предложение за директива – акт за изменение
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването ѝ в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. Член 2, параграф 15 и член 2, 
параграф 20 се прилагат от 1 януари 
2013 г.

Настоящата директива влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването ѝ в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. Член 2, параграф 15, член 2, 
параграф 20 и член 2, параграф 59а се 
прилагат от 1 януари 2013 г.

Or. en



PR\874812BG.doc 203/206 PE466.970v02-00

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 23 септември 2009 г. Комисията прие три предложения за регламент за създаване на 
европейски надзорни органи в областта на банковото дело (ЕБО), застраховането и 
пенсиите (ЕОЗППО) и ценните книжа и пазарите (ЕОЦКП). Месец по-късно, на 26 
октомври 2009 г., беше прието предложението за т.нар. директива Омнибус с цел 
привеждане в съответствие на по-голямата част от секторните директиви към новата 
архитектура (Омнибус І).

Тъй като наближаваше да се публикува новата директива относно застрахователната и 
презастрахователната дейност („Платежоспособност II“), беше решено да се изчака и 
втората директива Омнибус (Омнибус II) да се приеме скоро след публикуването на 
„Платежоспособност II“, която да се приведе в съответствие с регламента за ЕОЗППО. 
Въпреки че „Платежоспособност II“ беше публикувана на 17 декември 2009 г., 
Комисията прие предложение за Омнибус II едва в началото на 2011 г., 15 месеца след 
приемането от Комисията на предложението за Омнибус I.

На 16 март 2011 г. докладчикът вече предостави работен документ, съдържащ 
основните теми на предложението на Комисията, който беше обсъден по време на 
заседанието на комисията по икономически и парични въпроси на 21 март 2011 г.

I. Привеждане в съответствие на директивата „Платежоспособност II“ спрямо 
ЕОЗППО 

1. Делегирани актове, регулаторни технически стандарти и технически 
стандарти за изпълнение 
С влизането в сила на Договора от Лисабон, процедурата по комитология1 трябва да 
бъде заменена с делегирани актове (чл. 290 от ДФЕС) и актове за изпълнение (чл. 291 
ДФЕС). Въз основа на тези членове, регламентите относно европейските надзорни 
органи (ЕНО) въвеждат също регулаторни технически стандарти (РТС) и технически 
стандарти за изпълнение (ТСИ).

С цел „Платежоспособност II“ да се приведе в съответствие с Договора от Лисабон, 
Комисията предложи да се използват делегирани актове, често допълнени от 
технически стандарти за изпълнение по процедурни въпроси. Предложението на 
Комисията не включва никакви регулаторни технически стандарти. Докладчикът 
изразява съжаление, че Комисията не приведе своето предложение в съответствие с 
приетия текст на Омнибус І, що се отнася до избора на делегирани или актове за 
изпълнение, както и стандартната формулировка относно регулаторните технически 
стандарти и техническите стандарти за изпълнение. Въз основа на Омнибус I и 
регламентите за ЕНО, докладчикът предвижда комбинация от делегирани актове и 
актове за изпълнение, а също и предоставяне на ЕОЗППО на роля при изготвянето на 
регулаторни технически стандарти. 

                                               
1 Въз основа на член 202 ЕО и решението относно изпълнителните правомощия на Комисията, както е 
изменено от 2006/512/ЕО.
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2. Процедура по регулиране 
Комисията не изменя регулаторните процедури в „Платежоспособност II“, а всички те 
са свързани с решенията за еквивалентност относно отделни трети държави. Тези 
разпоредби също се нуждаят от адаптиране към Договора от Лисабон. Докладчикът 
предлага да се замени процедурата по регулиране с делегирани актове, за да се осигури 
парламентарен контрол. 

3. Посредничество от страна на ЕОЗППО 
Предложението на Комисията въвежда за ЕОЗППО правомощия за обвързващо 
посредничество при уреждане на разногласия, както е предвидено в член 19 от 
регламента за ЕОЗППО. Предишните необвързващи процедури за консултация с 
Комитета за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор са 
коригирани спрямо обвързващото посредничество за уреждане на спорове, добавят се и 
нови процедури за посредничество. От гледна точка на докладчика е необходимо 
рационализиране на процедурите. Докладчикът въвежда допълнителни правомощия за 
посредничество при спорове за ЕОЗППО в случай, че органът за групов надзор 
определи еквивалентност за трети държави. 

За решения на ниво група, докладчикът предлага да се признае ролята на ЕОЗППО в 
рамките на колегиума на надзорните органи, както е предвидено в регламента за 
ЕОЗППО. 
  
По отношение на процедури за вземане на решения с участието на органа за групов 
надзор, член 44 от регламента за ЕОЗППО предвижда променена процедура за 
гласуване, тъй като ЕОЗППО е в състояние да отмени решението на органа за групов 
надзор. Докладчикът изяснява какво се случва, ако решението на ЕОЗППО при 
посредничеството е отхвърлено от блокиращо малцинство на представители в борда на 
надзорните органи на ЕОЗППО. 

4. Директива относно дейностите и надзора на институциите за професионално 
пенсионно осигуряване (Директива относно ИППО)  
„Платежоспособност II“ съдържа изменения на директивата относно ИППО, 
включително възможността за приемане на мерки за прилагане в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол. От гледна точка на докладчика е необходимо 
адаптиране спрямо Лисабон, тъй като въпреки че Комисията обяви преразглеждане на 
директивата относно ИППО, предложението за него все още не е внесено. 

5. Директива относно застрахователното посредничество
Очаква се директивата относно застрахователното посредничество да бъде 
преразгледана от Комисията през 2012 г. Въпреки това докладчикът предлага вече да 
създаде роля за ЕОЗППО в настоящата директива, за да се отбележат интересите на 
Парламента на ранен етап. 

ІІ. Изменения на директивата „Платежоспособност ІІ“ 

1. Премии за неликвидност в член 77а във връзка с член 86
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Предложението на Комисията предвижда включването на премия за неликвидност в 
срочната структура на безрисковия лихвен процент, когато ЕОЗППО забележи период 
на напрежение върху пазарната ликвидност. Докладчикът изразява съжаление, че 
Комисията не уточнява прилагането на подобна премия, оставяйки важни политически 
решения на равнище делегирани актове. От гледна точка на докладчика ЕОЗППО 
следва да играе важна роля в разработването на формула, която определя размера на 
премията за неликвидност. Докладчикът предлага праг, за да се избегне вземането под 
внимание на много малки проценти, които може да представляват пазарни аномалии 
или грешки в измерването. ЕОЗППО следва също да спомага за идентифициране на 
значителни неликвидни задължения с цел допълнително определяне на обхвата на 
премията за неликвидност. От държавите-членки следва да зависи вземането на 
решение относно използването на премия, като по този начин им се дава възможност да 
прилагат по-строг режим при изчисляването на техническите резерви. 

В светлината на разискванията в Съвета, Комисията адаптира предложението за премия 
за неликвидност и го замени с антициклична премия и премия за съответствие. 
Адаптацията не беше формално адресирана до Европейския парламент. Докладчикът 
реши да се концентрира върху разглеждане на първоначалното предложение на 
Комисията, като също взема предвид, че премията за неликвидност е единствената 
концепция за премия, която вече е тествана в 5-тата количествена оценка на 
въздействието. 

2. Стандартна формула в член 109а във връзка с член 111
Комисията предложи ЕОЗППО да предоставя хармонизиран технически принос към 
стандартната формула. Според становището на Комисията, това включва оценка от 
страна на ЕОЗППО на допустимостта на агенциите за външна кредитна оценка. 
Докладчикът предлага разяснения, за да се избегне припокриване с регламента за 
агенциите за кредитен рейтинг и за да се подобри съгласуваността с директивата за 
капиталовите изисквания. Съвместният комитет следва да играе водеща роля с цел да 
не се допусне европейските надзорни органи да изразяват различни мнения по 
отношение на една и съща агенция за външна кредитна оценка. 

3. Изключителен срив на финансовите пазари в член 138 във връзка с член 143
В случай на изключителен срив на финансовите пазари може да бъде удължен срокът 
за възстановяване за застрахователните и презастрахователните предприятия, които не 
отговарят на капиталовото изискване за платежоспособност. Докладчикът оценява 
факта, че Комисията предлага определение на изключителен срив на финансовите 
пазари. Следва да се направи пояснение, че ЕОЗППО определя изключителен срив не 
само при искане, но също така и по своя собствена инициатива. Докладчикът добавя 
процедура за провеждане на консултации с Европейския съвет за системен риск. 

4. Еквивалентност на надзорните режими на трети държави
„Платежоспособност II“ предвижда решения за еквивалентност в членове 172, 227 и 
260. Комисията предлага спиране на последиците от едно отрицателно решение за 
еквивалентност за период от пет години. 

Докладчикът определя критериите, които трябва да бъдат изпълнени за 5-годишен 
период на временна еквивалентност. Решението за временна еквивалентност се взема 
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от Комисията, със съдействието на ЕОЗППО. Съответните трети държави следва да 
бъдат задължени да представят доклади за напредъка на всеки шест месеца. От 
съображения за прозрачност, ЕОЗППО следва да публикува списък на третите държави, 
които се оценяват като еквивалентни и временно еквивалентни. 

5. Европейското кооперативно дружество като правна форма 
Докладчикът се съгласява със специфично за всяка държава-членка признаване на 
европейското кооперативно дружество.  

6. Поетапно въвеждане
Докладчикът няма намерение да отложи датата на транспониране на проекта 
„Платежоспособност II“. Все пак изглежда е разумен един плавен преход към 
изискванията на „Платежоспособност II“, не само с оглед на малките и средните 
предприятия, но също и на готовността на надзорните органи. Поради тази причина, 
докладчикът предлага постепенно въвеждане през 2013 г., по време на което вече се 
предвиждат процедури за одобрение и, от началото на юли 2013 г., за важна надзорна 
информация. 

7. Преходни мерки в член 308а и член 308б 
Предложението на Комисията предвижда няколко преходни мерки. Тези преходни 
мерки се въвеждат с делегирани актове, които определят срока на преходния период, 
етапите на този период и преходните мерки, които междувременно трябва да бъдат 
изпълнени от застрахователните и презастрахователните предприятия. 

По мнение на докладчика преходните мерки трябва да бъдат намалени до строго 
необходимото и да бъдат напълно изложени в рамковата директива, за да не бъдат 
„оставени на тъмно“ заинтересованите страни относно пълното им въздействие, както 
би се случило според предложението на Комисията. 

III. Допълнително привеждане в съответствие на директивата за проспектите 
спрямо ЕОЦКП
Докладчикът подравнява формулировката на регулаторните технически стандарти към 
одобрения текст на Омнибус І. За да се намали административната тежест, докладчикът 
предлага да се предостави на органа на държавата-членка по произход основна роля 
при разпределянето на окончателните условия на ЕОЦКП и компетентния орган на 
приемащата държава-членка. 

IV. Заключения
Докладчикът е на мнение, че почти всички посочени по-горе точки са резултат от 
технически адаптации на предложението, с цел текстът да бъде пълен, последователен 
и съгласуван. Все пак се очаква допълнителна политическа преценка при разискванията 
относно премията за неликвидност, еквивалентността на трети държави, постепенното 
въвеждане и преходните мерки.


