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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

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

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

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

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на директиви 2006/43/EО, 2009/65/EО, 2009/138/EО, 2011/61/EС, 
2013/36/ЕС, 2014/65/EС, (ЕС) 2015/2366 и (ЕС) 2016/2341
(COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2020)0596),

— като взе предвид член 294, параграф 2, член 53, параграф 1 и член 114 от 
Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C9-0303/2020),

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

— като взе предвид становището на Европейската централна банка от 4 юни 2021 г.,1

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 24 февруари 2021 г.,2

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид становището на комисията по правни въпроси,

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-
0340/2021),

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

2. предлага позоваването на акта да се формулира, както следва: „Директивата за 
DORA“;

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

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

1 OВ C 343, 26.8.2021 г., стр. 1.
2 OВ C 155, 30.4.2021 г., стр. 38.
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Изменение 1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------
2020/0268(COD)

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на директиви 2006/43/EО, 2009/65/EО, 2009/138/EО, 2011/61/EС, 
2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС, 2014/65/EС, (ЕС)2015/849, (ЕС) 2015/2366 и (ЕС)2016/2341

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 53, параграф 1 и член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка,1

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,2 

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1) Съюзът трябва да предприеме подходящи и всеобхватни мерки за 
противодействие на цифровите рискове, произтичащи за всички финансови 
субекти от засиленото използване на информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) при предоставянето и потреблението на финансови услуги, 
като по този начин се гарантира, че се предоставя допълнителна подкрепа 
за потенциала на цифровите финансови услуги от гледна точка на 
иновациите и конкуренцията.

(2) Операторите във финансовия сектор разчитат много на използването на цифрови 
технологии в ежедневната си дейност и поради това е извънредно важно да се 
осигури оперативната устойчивост на цифровите им дейности по отношение на 
рисковете във връзка с ИКТ. Тази задача стана още по-неотложна поради 
растежа на пазара на преобразяващи технологии, в частност даващи възможност 

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със 
символа ▌.

1 ОВ С […], […] г., стр. […].
2 ОВ С […], […] г., стр. […].
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за електронно прехвърляне и съхраняване на цифрово представена стойност или 
права, чрез използване на технологията на децентрализирания регистър или 
подобна технология („криптоактиви“), и технологии за услуги, свързани с тези 
активи. 

(3) На равнището на Съюза изискванията по отношение на риска във връзка с ИКТ 
за финансовия сектор понастоящем са пръснати в множество актове – директиви 
2006/43/EО3, 2009/66/EО4, 2009/138/EО5, 2011/61/EС6, 2013/36/ЕС7, 2014/65/EU8, 
(ЕС) 2015/23669 и (ЕС) 2016/234110на Европейския парламент и на Съвета – и са 
различаващи се и понякога непълни. Действащите разпоредби на 
законодателството на Съюза не са напълно хармонизирани и е необходимо 
да се избягва свръхрегулиране и да се гарантира адекватността на тези 
разпоредби по отношение на реалността в тази област, която 
непрекъснато се развива. В някои случаи мерки по отношение на риска във 
връзка с ИКТ са предвидени само косвено като част от мерките за операционния 
риск, а в други случаи въобще не са предвидени мерки. Това положение следва 
да се поправи чрез съгласуване на Регламент (ЕС) хх/20хх на Европейския 
парламент и на Съвета11 [DORA] и посочените актове. С настоящата директива 
се въвеждат редица изменения, за които е видно, че са необходими за 
осигуряване на правна яснота и последователност във връзка с прилагането от 
финансовите субекти, които се лицензират и които са предмет на надзор по реда 
на посочените директиви, на различни изисквания за оперативната устойчивост 
на цифровите технологии, необходими за осъществяването на дейностите им, 
като по този начин се обезпечава безпрепятственото функциониране на 

3 Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно 
задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за 
изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 
84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).

4 Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно 
координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно 
предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), (ОВ L 302, 
17.11.2009 г., стр. 32).

5 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)(ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

6 Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, 
управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 
2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

7 Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа 
до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху 
кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и 
за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

8 Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите 
на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС 
(ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

9 Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за 
платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 
2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 
23.12.2015 г., стр. 35).

10 Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно 
дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (ОВ L 
354, 23.12.2016 г., стр. 37).

11 ОВ L […], […] г., стр. […].
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вътрешния пазар, като същевременно се насърчава пропорционалността, по-
специално по отношение на МСП, други малки финансови субекти и други 
микропредприятия, с цел намаляване на разходите за привеждане в 
съответствие.

(4) В областта на банковите услуги по силата на Директива 2013/36/ЕС относно 
достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно 
пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните 
посредници се установяват само общи правила за вътрешното управление и 
разпоредби за операционния риск, съдържащи изисквания за планове за 
действие при непредвидени обстоятелства и за непрекъснатост на дейността, 
които косвено служат като основа за предприемането на мерки за 
противодействие на риска във връзка с ИКТ. Въпреки това, за да се осигурят 
подходящи мерки за противодействие на риска във връзка с ИКТ и за да бъде 
осигурена правна яснота, изискванията за плановете за действие при 
непредвидени обстоятелства и за непрекъснатост на дейността следва да бъдат 
изменени по пропорционален начин, така че да включват планове за 
непрекъснатост на дейността и възстановяване след бедствие и по отношение на 
риска във връзка с ИКТ, в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 
2021/xx [DORA]. Освен това рискът във връзка с ИКТ е включен само по 
подразбиране в процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО), извършван от 
компетентните органи като част от управлението на операционния риск 
и критериите за неговата оценка понастоящем са определени в насоките 
на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган) (ЕБО), създаден с 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета12. За да 
се осигури правна яснота и да се гарантира, че банковите надзорни органи 
ефективно идентифицират и наблюдават рисковете, свързани с ИКТ, в 
съответствие с новата рамка за оперативна устойчивост на цифровите 
технологии, обхватът на ПНПО следва да бъде изменен, така че изрично да 
включва изискванията, определени в Регламент (ЕС) 2021/xx [DORA], и да 
обхваща по-специално рисковете, установени в уведомленията за 
съществените инциденти с ИКТ и с резултатите от тестовете за 
оперативна устойчивост на цифровите технологии, извършени от 
институциите в съответствие с посочения регламент.

(4a) Оперативната устойчивост на цифровите технологии е съществено 
условие, за да се запазят критичните функции и основните направления на 
дейността на институцията в случай на преструктуриране и по този 
начин да се избегнат сътресения в реалната икономика и финансовата 
система. Съществените операционни инциденти могат да 
възпрепятстват способността на дадена институция да продължи да 
функционира и да застрашат целите на преструктурирането. 
Съответните договори за услуги в областта на ИКТ също са от съществено 
значение, за да се гарантира продължаването на дейността и да се 
предоставят необходимите данни в случай на преструктуриране. За да бъде 

12 Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за 
създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение 
№ 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., 
стр. 12).
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приведена в съответствие с целите на рамката на Съюза за оперативна 
устойчивост, Директива 2014/59/ЕС следва да бъде съответно изменена, за 
да се гарантира, че информацията, свързана с оперативната устойчивост 
е взета предвид в контекста на планирането на преструктурирането и 
оценката на възможността за преструктуриране на институциите.

(4б) Създаването и поддържането на подходящи мрежови инфраструктури и 
инфраструктури на информационните системи също е основно 
предварително условие за ефективното агрегиране на данни за риска и 
практиките за докладване на риска, които на свой ред са основно 
необходимо условие за доброто и устойчиво управление на риска и добрите 
и устойчиви процеси на вземане на решения от страна на кредитните 
институции. На международно равнище Базелският комитет по банков 
надзор (БКБН) публикува през 2013 г. набор от принципи за ефективно 
агрегиране на данни за риска и докладване на риска („БКБН 239“) въз основа 
на два основни принципа на управление и ИТ инфраструктура. От банките 
със системно значение на световно равнище се изискваше да приложат 
тези принципи до началото на 2016 г. Обаче докладът на Европейската 
централна банка (ЕЦБ) от май 2018 г. относно тематичния преглед на 
ефективното агрегиране на данни за риска и докладването на риска и 
доклада на БКБН за напредъка от април 2020 г. установиха, че напредъкът 
в изпълнението, постигнат от глобалните банки от системно значение, е 
незадоволителен и поражда безпокойство. За да се улесни спазването и 
привеждането в съответствие с международните стандарти, Комисията, 
в тясно сътрудничество с ЕЦБ и след консултация с ЕБО и Европейския 
съвет за системен риск (ЕССР), следва да изготви доклад, в който да оцени 
как принципите на „БКБН 239“ си взаимодействат с разпоредбите на 
Регламент (ЕС) 2021/хх [DORA] и ако е целесъобразно, как тези принципи 
следва да бъдат включени в правото на Съюза.

(5) По силата на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови 
инструменти по-строги правила за ИКТ за инвестиционните посредници и 
местата на търговия се предвиждат само при осъществяването на алгоритмична 
търговия. По отношение на услугите за докладване на данни и регистрите на 
трансакции се прилагат не толкова подробни изисквания. Освен това посочената 
директива съдържа ограничен брой разпоредби, в които се упоменават 
контролните и защитните механизми за системите за обработка на 
информацията и за използване на подходящи системи, ресурси и процедури за 
осигуряване на непрекъснатост на дейността и редовно изпълнение на 
стопанските услуги. Посочената директива следва да бъде съобразена с 
Регламент (EС) 2021/xx [DORA] по отношение на непрекъснатостта и 
редовността на изпълнението на инвестиционните услуги и дейности, 
оперативната устойчивост, капацитета на системите за търговия и 
ефективността на правилата за осигуряване на непрекъснатост на дейността и 
управление на риска. 

(6) Понастоящем в определението за финансов инструмент в Директива 2014/65/ЕС 
не са изрично включени финансовите инструменти, емитирани с помощта на 
клас технологии, които поддържат децентрализирано записване на криптирани 
данни (технологията на децентрализирания регистър – ТДР). За да се осигури 
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възможност тези криптоактиви, които отговарят на условията за 
финансови инструменти, да бъдат обхванати от съществуващото 
законодателство на Съюза в областта на финансовите услуги и за тях да 
се прилагат същите изисквания като приложимите към традиционните 
финансови инструменти, независимо от технологията, използвана за 
тяхното емитиране или прехвърляне, определението в Директива 2014/65/ЕС 
следва да бъде изменено с цел те също да бъдат включени.

(7) ▌

(8) ▌

(9) С Директива (ЕС) 2015/2366 относно платежните услуги се установяват особени 
разпоредби за мерките за контрол на сигурността и смекчаване на въздействието 
във връзка с ИКТ за целите на лицензирането за предоставяне на платежни 
услуги. Посочените разпоредби за лицензирането следва да се изменят, за да 
бъдат съобразени с Регламент (EС) 2021/xx [DORA]. Освен това, за да се намали 
административната тежест и да се избегне сложността и дублиращите 
се изисквания за докладване, правилата за уведомяване за инциденти, 
предвидени в посочената директива, следва да престанат да се прилагат за 
доставчиците на платежни услуги, които попадат в обхвата на глава III 
от Регламент (ЕС) 2021/xx [DORA], като по този начин се създаде единен и 
напълно хармонизиран механизъм за докладване на инциденти за 
доставчиците на платежни услуги по отношение на всички операционни 
инциденти и инциденти, свързани със сигурността, които са както 
свързани с плащанията, така и несвързани с плащанията. 

(10) Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 
2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност и Директива (ЕС) 2016/2341 относно дейностите и 
надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) 
частично обхващат риска във връзка с ИКТ в своите общи разпоредби за 
управлението на предприятието и управлението на риска, като се предвижда 
някои изисквания да бъдат определени чрез делегирани регламенти със или без 
изрично упоменаване на риска във връзка с ИКТ. По отношение на 
регистрираните („задължителните“) одитори и одиторски дружества също се 
прилагат не толкова конкретни разпоредби, тъй като Директива 2014/56/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета13 съдържа само общи разпоредби за 
вътрешната организация. По подобен начин по отношение на лицата, 
управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и инвестиционните 
дружества, чиято дейност е уредена съответно от Директива 2011/61/ЕС и 
Директива 2009/65/ЕО, се прилагат само съвсем общи разпоредби. Поради това 
посочените директиви следва да бъдат съобразени с изискванията, предвидени в 
Регламент (EС) 2021/xx [DORA] по отношение на управлението на системите и 
инструментите на ИКТ.

(10a) Осигуряването на оперативна устойчивост е от решаващо значение за 
укрепване на способността на финансовите институции да се борят с 

13 Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на 
Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и 
консолидираните счетоводни отчети (ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 196). 
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изпирането на пари и финансирането на тероризма, особено с оглед на 
нарастващите и нововъзникващи рискове, открити в средата след COVID-
19, където за престъпниците е по-лесно да се възползват от слабостите и 
пропуските в системите и контрола на институциите. За да се гарантира, 
че измерението на оперативната устойчивост на цифровите технологии е 
надлежно разгледано в контекста на борбата с изпирането на пари и 
финансирането на тероризма, Директива (ЕС) 2015/849 следва да бъде 
изменена, така че изрично да включва, по отношение на задължените 
субекти, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 2021/xx [DORA], 
изискванията за оперативна устойчивост на цифровите технологии като 
част от политиките, механизмите за контрол и процедурите, въведени от 
тези задължени субекти, за да се смекчават и ефективно да се управляват 
рисковете, свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма.

(11) В много случаи вече има въведени допълнителни изисквания във връзка с ИКТ 
в делегирани актове и актове за изпълнение, които са били приети въз основа на 
проекти на технически регулаторни стандарти и технически стандарти за 
изпълнение, разработени от компетентните ЕНО. С цел да се обезпечи правна 
яснота по отношение на факта, че правното основание на разпоредбите за риска 
във връзка с ИКТ оттук нататък е установено изключително в Регламент (EС) 
2021/xx [DORA], разпоредбите за оправомощаване в посочените директиви 
следва да бъдат изменени, като се предвиди, че разпоредбите за риска във връзка 
с ИКТ са извън обхвата на съответните делегирани правомощия.

(12) За да се осигури последователно и едновременно прилагане на Регламент (EС) 
xx/20хх [DORA] и на настоящата директива, които заедно съставляват новата 
уредба за оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия 
сектор, държавите членки следва да прилагат националните нормативни 
разпоредби за транспониране на настоящата директива от началната дата на 
прилагане на посочения регламент. 

(13) Директиви 2006/43/EО, 2009/66/EО, 2009/138/EО, 2011/61/EО, 2013/36/ЕС, 
2014/65/EС, (EС) 2015/2366 и (EС) 2016/2341 са приети на основание на член 53, 
параграф 1 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
Измененията, предвидени в настоящата директива, следва да бъдат включени в 
един акт поради взаимосвързаността на предмета и целите на тези изменения, а 
този акт следва да бъде приет на основание на член 53, параграф 1 и член 114 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз. 

(14) Тъй като целите на настоящата директива не може да бъдат постигнати по 
задоволителен начин от държавите членки, тъй като са свързани с хармонизация 
чрез обновяване и изменение на вече съдържащи се в директиви изисквания, и 
следователно поради обхвата и последиците на предвиденото действие може да 
бъдат постигнати по-успешно на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, заложен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалността, заложен в същия член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането на тези цели.
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(15) Съгласно Съвместната политическа декларация на държавите членки и на 
Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г.14 
държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към 
съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, 
обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите 
им части от националните инструменти за транспониране. Законодателният 
орган смята, че по отношение на настоящата директива представянето на такива 
документи е обосновано,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА: 

Член 1

Изменения на Директива 2006/43/ЕО 

▌

В член 24а, параграф 1 от Директива 2006/43/ЕО се вмъква следната буква:
„Ба) регистрираният одитор или одиторско дружество, което не е 
микро, малко или средно предприятие, освен в случай че е сред 
одитиращите дружества, изброени в член 2 от Регламент (ЕС) 2021/xx 
[DORA], разполага с надеждни административни и счетоводни 
процедури, механизми за вътрешен контрол на качеството, 
ефективни процедури за оценка на риска и ефективни контролни и 
защитни механизми за управление на своите системи и инструменти 
на ИКТ съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 2021/xx [DORA] на 
Европейския парламент и на Съвета*.

______________
* [Пълно заглавие] (ОВ L […], […] г., стр. […]).“

Член 2 

Изменения на Директива 2009/65/ЕО 

Член 12 от Директива 2009/65/ЕО се изменя, както следва:

(1) В параграф 1, втората алинея буква а) се заменя със следното: 

а) да разполага с надеждни административни и счетоводни процедури и 
контролни и защитни механизми за електронната обработка на данни, в т.ч. 
мрежи и системи на информационните и комуникационни технологии, 
създадени и управлявани съгласно ▌ Регламент (EС) 2021/xx на Европейския 
парламент и на Съвета* [DORA], както и подходящи механизми за вътрешен 
контрол, в т.ч. правила, които се отнасят до личните сделки на неговите 
служители или до притежанието и управлението на инвестиции във финансови 
инструменти с цел инвестиране за собствена сметка, така щото да се гарантира 

14 OВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.
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най-малко, че всяка сделка с участието на ПКИПЦК може да бъде възстановена 
най-малкото по отношение на нейния произход, страните по нея, нейното 
естество, както и времето и мястото на осъществяване, и че активите на 
ПКИПЦК, управлявани от управляващото дружество, се инвестират в 
съответствие с фондовите правила или учредителните документи и с 
нормативните разпоредби, които са в сила;

________________________________

* [Пълно заглавие] (ОВ L […], […] г., стр. […]).“ 

(2) параграф 3 се заменя със следното: 

„3. Без да се засяга член 116, Комисията приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 112а мерки, с които се определят: 

а) процедурите и механизмите по параграф 1, втората алинея, 
буква а), различни от онези, които се отнасят до управлението на 
риска във връзка с информационните и комуникационни технологии;

б)  структурите и организационните изисквания за свеждане до 
минимум на конфликтите на интереси по параграф 1, втората алинея, 
буква б). “;

Член 3

Изменение на Директива 2009/138/ЕО 

Директива 2009/138/ЕО се изменя, както следва: 

(1) В член 41 параграф 4 се заменя със следното:

„4. Застрахователните и презастрахователните предприятия предприемат 
разумни мерки, за да осигурят непрекъснатостта и редовността на изпълнението 
на своите дейности, включително разработване на планове за действие при 
непредвидени обстоятелства. За тази цел предприятието използва годни и 
съразмерни системи, средства и процедури, по-специално мрежи и 
информационни системи и ги управлява съгласно глава II от Регламент (ЕС) 
2021/xx на Европейския парламент и на Съвета* [DORA].

____________________________

* [Пълно заглавие] (ОВ L […], […] г., стр. […]).

(2) В член 50, параграф 1 букви а) и б) се заменят със следното: 

А) елементите на системите по членове 41, 44, 46 и 47, различни от елементите, 
отнасящи се до управлението на риска във връзка с информационните и 
комуникационните технологии, и областите по член 44, параграф 2;“;

б) функциите по членове 44, 46, 47 и 48, различни от функциите, отнасящи се до 
управлението на риска във връзка с информационните и комуникационните 
технологии.“.
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Член 4

Изменения на Директива 2011/61/ЕС 

Директива 2011/61/ЕС се изменя, както следва:

-1) В член 6, параграф 4, към буква б) се добавя следната подточка:

„iv) всяка друга спомагателна услуга, когато спомагателната услуга 
представлява продължение на услугите, с които лице, управляващо 
алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ), вече се е заело, или използване 
на вътрешни правомощия, и не създава конфликт на интереси, който не 
може да бъде управляван чрез допълнителни правила.“

(1) Член 18 от Директива 2011/61/ЕС се заменя със следното:

„Член 18

Общи принципи

1. Държавите членки изискват от ЛУАИФ да използват във всеки един момент 
подходящи и годни човешки и технически ресурси, необходими за правилното 
управление на АИФ. 

По-специално, компетентните органи на държавата членка по произход на 
ЛУАИФ, като отчитат също така естеството на управляваните от него АИФ, 
изискват от ЛУАИФ да разполага с надеждни административни и счетоводни 
процедури, контролни и защитни механизми за управлението на мрежите и 
информационните системи в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/xx на 
Европейския парламент и на Съвета* [DORA], както и подходящи механизми за 
вътрешен контрол, включващи по-специално правила относно личните сделки 
на служителите му или притежанието или управлението на инвестиции с цел 
инвестиране за собствена сметка, така щото да се гарантира най-малко, че всяка 
сделка с участието на АИФ може да бъде възстановена по отношение на 
произхода ѝ, страните по нея, естеството ѝ и времето и мястото на 
осъществяването ѝ, както и че активите на АИФ, управлявани от ЛУАИФ, се 
инвестират в съответствие с устава или учредителните документи на АИФ и с 
нормативните разпоредби, които са в сила. 

2. Чрез делегирани актове по реда на член 56 и при условията на членове 57 и 58 
Комисията приема мерки за определяне на процедурите и механизмите по 
параграф 1, различни от отнасящите се до системите на информационните и 
комуникационните технологии.

_________________________________

[Пълно заглавие] (ОВ L […], […] г., стр. […]).“ 
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Член 5

Изменение на Директива 2013/36/ЕС

Директива 2013/36/ЕС се изменя, както следва:
-1) В член 65, параграф 3, буква а) подточка vi) се заменя със следното: 

„vi) трети страни, на които субектите, посочени в подточки i) – iv), са 
възложили функции или дейности, включително доставчици на ИКТ услуги, 
които са трети страни, посочени в глава V от Регламент (ЕС) 2021/xx на 
Европейския парламент и на Съвета [DORA]*;“;

-1а) В член 74, параграф 1, първата алинея се заменя със следното: 
„Институциите разполагат с надеждни правила за управление, включващи 

ясна организационна структура с точно определени, прозрачни и 
последователни нива на отговорност, ефективни процеси за установяване, 
управление, наблюдение и сигнализиране на рисковете, на които са 
изложени или могат да бъдат изложени, адекватни механизми за вътрешен 
контрол, включващи разумни административни и счетоводни процедури, 
мрежи и информационни системи, създадени и управлявани в съответствие 
с Регламент (ЕС) 2021/хх на Европейския парламент и на Съвета [DORA], и 
политики и практики за възнагражденията, които са съобразени с 
разумното и ефективно управление на риска и го насърчават.“;

-1б) В член 85 параграф 1 се заменя със следното: 
„1. Компетентните органи гарантират, че институциите са въвели 

политики и процедури за установяване, наблюдаване и управление на 
експозициите към операционен риск – включително към рисковете, 
произтичащи от възлагането на функции на външен изпълнител и на 
подизпълнител, и риска от трети страни във връзка с ИКТ, както е 
определено в Регламент (ЕС) 2021/хх на Европейския парламент и на Съвета 
[DORA], към риска във връзка с използвания модел, както и за покриване на 
рядко възникващи събития с голямо въздействие. Институциите 
определят основните източници на операционен риск за целите на тези 
политики и процедури.“;

(1) В член 85 от Директива 2013/36/EС параграф 2 се заменя със следното:

„2. Компетентните органи предприемат необходимото, така щото институциите 
да разполагат с подходящи планове за действие при непредвидени обстоятелства 
и непрекъснатост на дейността, в т.ч. политика за непрекъснатост на дейността 
във връзка с ИКТ и планове за възстановяване след бедствие ▌, внедрени, 
управлявани и тествани съгласно ▌Регламент (EС) 2021/xx на Европейския 
парламент и на Съвета [DORA]*, за да могат да продължат работата си при 
тежко смущение на дейността и да ограничат загубите вследствие на такова 
смущение. 

* [Пълно заглавие] (ОВ L […], […] г., стр. […]).“;

1а) Член 97 се изменя, както следва: 



RR\1245018BG.docx 15/37 PE689.790v02-00

BG

1) в параграф 1 се вмъква следната буква: 
„б) рисковете, разкрити от тестовете за оперативна устойчивост на 
цифровите технологии в съответствие с глава IV от Регламент (ЕС) 
2021/xx на Европейския парламент и на Съвета [DORA];“

2) параграф 2 се заменя със следното:
„2. Обхватът на прегледа и оценката по параграф 1 включва всички 
изисквания на настоящата директива и Регламент (ЕС) № 575/2013, както 
и изискванията, посочени в Регламент (ЕС) 2021/хх на Европейския 
парламент и на Съвета*[DORA].“.

Член 5a

Изменения на Директива 2014/59/ЕС

Директива 2014/59/ЕС се изменя, както следва:
(1) Член 10 се изменя, както следва:

а) в параграф 7 буква в) се заменя със следното:
„в) онагледяване на начина, по който критичните функции и основните 
направления на дейността могат да бъдат, доколкото е необходимо, 
правно и икономически разделени от другите функции, така че да се 
осигури непрекъснатост и оперативна устойчивост на цифровите 
технологии при неплатежоспособност на институцията“;

б) в параграф 7 буква р) се заменя със следното:
„р) описание на основните операции и системи за поддържане на 
непрекъснатото функциониране на операционните процеси на 
институцията, включително на мрежите и информационните 
системи, установени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/xx 
[DORA];“;

в) в параграф 9 се добавя следната алинея:
„В съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 ЕБО редовно 
извършва преглед и – ако е целесъобразно – актуализира регулаторните 
технически стандарти с цел, наред с другото, да вземе предвид 
разпоредбите на глава ІІ от Регламент (EС) 2021/xx [DORA].“; 

(2) Приложението се изменя, както следва: 

а) в раздел A точка 16 се заменя със следното:
„16. механизми и мерки, необходими за поддържане на непрекъснатото 
функциониране на операционните процеси на институцията, 
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включително мрежите и информационните системи, внедрени и 
управлявани в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/xx [DORA];“;

б) в раздел Б точка 14 се заменя със следното:
„14. идентификация на собствениците на системите, посочени в 
точка 13, свързаните с тях споразумения за нивото на услугите и 
всякакви софтуер, системи или лицензи, включително картографиране 
на техните правни субекти, критични операции и основни направления 
на дейността, както и идентифициране на критични доставчици на 
ИКТ услуги, които са трети страни.“;

в) в раздел Б се добавя следната точка: 
„14а. уведомленията за съществените инциденти с ИКТ, изготвени от 
институциите, и резултатите от тестовете за оперативна 
устойчивост на цифровите технологии съгласно Регламент ХХ 
[DORA];“;

г) в раздел В точка 4 се заменя със следното: 
„4. степента, в която споразуменията за услуги, включително 
договорите за услуги в областта на ИКТ, които институцията е 
сключила, са стабилни и напълно приложими в случай на 
преструктуриране на институцията;“;

д) в раздел В се добавя следната точка: 

„4а. степента, в която институцията е в състояние да възстанови и 
поддържа мрежите и информационните системи, които поддържат 
критични функции и основните направления на дейността на 
институцията, като се вземат предвид уведомленията за 
съществените инциденти с ИКТ и резултатите от тестовете за 
оперативна устойчивост на цифровите технологии съгласно 
Регламент XX [DORA].“

Член 6
Изменения на Директива 2014/65/ЕС 

Директива 2014/65/ЕС се изменя, както следва:

1) В член 4, параграф 1 точка 15 се заменя със следното: 

„финансов инструмент“ означава инструментите, определени в раздел В от 
приложение I, в т.ч. такива инструменти, които са емитирани с помощта на 
технологията на децентрализирания регистър;“;

2) Член 16 се изменя, както следва:

а) параграф 4 се заменя със следното:

„4. Инвестиционният посредник предприема разумни мерки за осигуряване на 
непрекъснатостта и редовността на изпълнението на инвестиционните услуги и 
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дейности. За тази цел инвестиционният посредник използва годни и съразмерни 
системи, в т.ч. системи на информационните и комуникационни технологии 
(ИКТ), създадени и управлявани съгласно член 6 от Регламент (EС) 2021/xx на 
Европейския парламент и на Съвета [DORA]*, както и годни и съразмерни 
ресурси и процедури.“; 

б) в параграф 5 втората и третата алинея се заменят със следното:

„Инвестиционният посредник разполага с надеждни административни и 
счетоводни процедури, механизми за вътрешен контрол и ефективни процедури 
за оценка на риска.

Без да се засяга способността на компетентните органи да изискват достъп до 
съобщения в съответствие с настоящата директива и Регламент (ЕС) № 600/2014, 
инвестиционният посредник разполага с надеждни механизми за сигурност, с 
които съгласно изискванията на Регламент (EС) 2021/xx на Европейския 
парламент и на Съвета [DORA]* да гарантира сигурността и удостоверяването на 
автентичността на средствата за предаване на информацията, да сведе до 
минимум риска от подправяне на данните и от непозволен достъп и да 
предотврати изтичането на информация, като запазва поверителността на данните 
по всяко време.“;

3) Член 17 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Инвестиционен посредник, който извършва алгоритмична търговия, трябва 
да разполага с ефективни системи и механизми за контрол на риска, уместни за 
дейността му, за да гарантира, че системите му за търговия са устойчиви и имат 
достатъчен капацитет съгласно изискванията по глава ІІ от Регламент (EС) 
2021/xx [DORA], че в тях са заложени подходящи прагове и ограничения за 
търговията и че не допускат предаване на грешни нареждания или действие на 
системите по друг начин, който може да причини или да допринесе за смущения 
във функционирането на пазара. 

Такъв посредник трябва също така да разполага с ефективни системи и 
механизми за контрол на риска, за да гарантира, че системите му за търговия не 
може да бъдат използвани за цели, които противоречат на Регламент (ЕС) № 
596/2014 или на правилата на мястото на търговия, с което са свързани. 

Инвестиционният посредник трябва да разполага с ефективни правила за 
осигуряване на непрекъснатост на дейността при срив на системите му за 
търговия, в т.ч. планове за непрекъснатост на дейността и възстановяване след 
бедствие по отношение на информационната и комуникационна технология, 
внедрена съгласно член 6 от Регламент (EС) 2021/xx [DORA], и гарантира, че 
системите му преминават цялостно тестване и се наблюдават по подходящ 
начин, за да се осигури спазването на общите изисквания, предвидени в 
настоящия параграф, и на особените изисквания, предвидени в глави ІІ и ІV от 
Регламент (EС) 2021/xx [DORA].“; 

б)  в параграф 7 буква а) се заменя със следното: 

„a) подробностите за организационните изисквания по параграфи 1 – 6, различни 
от отнасящите се до управлението на риска във връзка с ИКТ, които трябва да 
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се наложат на инвестиционните посредници, изпълняващи различни 
инвестиционни услуги, инвестиционни дейности и допълнителни услуги или 
съчетание от тях, чрез които спецификациите във връзка с организационните 
изисквания по параграф 5 определят особени изисквания за пряк достъп до 
пазара и за спонсориран достъп по такъв начин, че да гарантират, че 
механизмите за контрол, които се прилагат към спонсорирания достъп, са поне 
равностойни на тези, които се прилагат по отношение на прекия достъп до 
пазара;“; 

4) ▌

5) В член 47 параграф 1 се изменя, както следва: 

а)  буква б) се заменя със следното: 

„б) да разполага с подходящи ресурси, за да се справя с рисковете, на които е 
изложен, в т.ч. да се справя с рисковете, свързани с ИКТ, съгласно глава II от 
Регламент (EС) 2021/xx [DORA]*, да внедри годни механизми и системи за 
установяването на всички значителни рискове за неговото функциониране и да 
въведе ефективни мерки за смекчаването на тези рискове.“;

б)  буква в) се заличава;

6) Член 48 се изменя, както следва: 

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Държавите членки изискват всеки регулиран пазар да изгради своята 
оперативна устойчивост съгласно изискванията по глава ІІ от Регламент (EС) 
2021/xx [DORA], за да гарантира, че системите му за търговия са устойчиви, 
имат достатъчен капацитет да обработват обемите от нареждания и съобщения 
при върхово натоварване, могат да осигурят търговия по установения ред в 
условия на голямо напрежение на пазара, преминават цялостно тестване, за да 
се гарантира, че отговарят на тези условия, и са обвързани с ефективни правила 
за осигуряване на непрекъснатост на дейността, които включват политика за 
непрекъснатост на дейността от гледна точка на ИКТ и планове за 
възстановяване след бедствие, установени в съответствие с Регламент 
(ЕС) 2021/хх [DORA], за да се обезпечи непрекъснатото изпълнение на услугите 
на регулирания пазар при срив на системите му за търговия.“; 

б) параграф 6 се заменя със следното:

„6. Държавите членки изискват всеки регулиран пазар да разполага с ефективни 
системи, процедури и механизми, включително съдържащи изисквания 
членовете или участниците да извършват подходящо тестване на алгоритмите и 
създаващи среда за улесняване на такова изпитване съгласно изискванията по 
глави ІІ и ІV от Регламент (EС) 2021/xx [DORA], за да гарантира, че 
алгоритмичните системи за търговия не могат да създадат условия или да 
допринесат за извършване на търговия на пазара в нарушение на установения 
ред, и за да управлява всички условия за извършване на търговия в нарушение 
на установения ред, произтичащи от тези алгоритмични системи за търговия, 
включително като се предвидят системи за ограничаване на съотношението 
между неизпълнените нареждания и сделките, които член или участник може да 
въведе в системата, така щото потокът от нареждания да може да се забавя, ако 
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съществува риск капацитетът на системата да бъде достигнат, и да се ограничава 
и принудително да се прилага минималната стъпка на котиране, която може да 
се изпълнява на пазара.“;

в) параграф 12 се изменя, както следва: 

i) буква а) се заменя със следното:

„а) изискванията, с които се гарантира, че системите за търговия на 
регулираните пазари са устойчиви и имат подходящ капацитет, освен 
изискванията във връзка с оперативната устойчивост на цифровите 
технологии;“;

ii) буква ж) се заменя със следното:

„ж) изискванията, с които се осигурява подходящо тестване на алгоритмите, 
различни от тестването във връзка с оперативната устойчивост на цифровите 
технологии, за да се гарантира, че алгоритмичните системи за търговия, 
включително системите за високочестотна алгоритмична търговия, не могат да 
създадат условия или да допринесат за извършването на търговия в нарушение 
на установения ред.“;

Член 6а (нов)
Изменения на Директива (ЕС) 2015/849

Директива (ЕС) 2015/849 се изменя, както следва:

1) В член 7, параграф 4 се добавя следната буква: 
„з) предприема подходящи стъпки за подпомагане на процедурите в 
съответствие с глава II от Регламент (ЕС) 2021/xx [DORA] във връзка със 
смекчаването на рисковете, свързани с ИКТ, когато е приложимо."

2) В член 8, параграф 4 се добавя следната буква: 
в) когато е приложимо, изискванията относно сигурността на мрежите и 
информационните системи, поддържащи политиките, контрола и 
процедурите, посочени в буква а) от настоящия параграф, които са 
създадени и управлявани в съответствие с изискванията, установени в глава 
II от Регламент (ЕС) 2021/xx [DORA].“

Член 7
Изменения на Директива (ЕС) 2015/2366

Директива (ЕС) 2015/2366 се изменя, както следва:

-1а) В член 5, параграф 1 първата алинея се изменя, както следва:
а) буква д) се заменя със следното: 
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„д) описание на управленската рамка и механизмите за вътрешен контрол 
на заявителя, включително на механизмите за управление на риска и 
административните и счетоводните процедури, както и механизмите за 
използване на ИКТ услуги в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/хх на 
Европейския парламент и на Съвета* [DORA], което показва, че тази 
управленска рамка, механизми и процедури за контрол са пропорционални, 
подходящи, надеждни и достатъчни;“

б) буква е) се заменя със следното: 

„е) описание на съществуващата процедура, чрез която се наблюдават, 
обработват и проследяват свързани със сигурността инциденти и свързани 
със сигурността жалби на клиенти, като процедурата включва механизъм 
за докладване на инциденти, съобразен с установените в глава III от 
Регламент (ЕС) 2021/хх на Европейския парламент и на Съвета* [DORA] 
задължения на платежната институция за уведомяване;“;

в) буква з) се заменя със следното:

„з) описание на мерките за осигуряване на непрекъснатост на дейността, 
включително ясно описание на критичните операции, ефективни 
политики за непрекъснатост на дейността от гледна точка на ИКТ и 
планове за възстановяване след бедствие и процедура за редовни тестове и 
преглед на адекватността и ефективността на тези планове в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2021/хх [DORA];“;

1) В член 5, параграф 1, третата алинея първото изречение се заменя със следното: 

„По отношение на посочените в първата алинея, буква й) мерки за контрол на 
сигурността и мерки за смекчаване на въздействието от рисковете се обяснява 
по какъв начин те осигуряват висока степен на техническа сигурност и защита 
на данните, включително на софтуера и информационните системи, използвани 
от заявителя или от предприятията, на които той възлага за подизпълнение 
всички или част от дейностите си, съгласно глава ІІ от Регламент (EС) 2021/xx 
на Европейския парламент и на Съвета* [DORA].Посочените мерки включват и 
мерките за сигурност, предвидени в член 95, параграф 1. При посочените мерки 
се вземат под внимание посочените в член 95, параграф 3 насоки на ЕБО за 
мерките за сигурност, когато има такива.“; ____________________________

* [Пълно заглавие] (ОВ L […], […] г., стр. […]).“;

1а) В член 20 параграф 1 се заменя със следното:

„1. Държавите членки гарантират, че когато платежните институции са 
възложили оперативни функции или дейности на трети страни, тези 
платежни институции предприемат разумни мерки, за да осигурят 
спазването на предвидените в настоящата директива изисквания и на 
изискванията съгласно глава V от Регламент (ЕС) 2021/хх на Европейския 
парламент и на Съвета* [DORA].“

1б) В член 22 параграф 1 се заменя със следното:
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„1. Държавите членки определят за компетентни органи, отговорни за 
издаването на лицензи и за упражняването на пруденциален надзор на 
платежните институции, които ще изпълняват функциите, предвидени в 
настоящия дял, както и в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/хх на 
Европейския парламент и на Съвета [DORA], публични органи или субекти, 
признати от националното законодателство или от публични органи, 
изрично оправомощени за целта според националното законодателство, 
включително националните централни банки.“;

2) Член 95 се изменя, както следва: 

а) параграф 1 се заменя със следното: 

„1. Държавите членки гарантират, че доставчиците на платежни услуги създават 
рамка с годни мерки за смекчаване и механизми за контрол за управление на 
операционните рискове и рисковете във връзка със сигурността, отнасящи се до 
предоставяните от тях платежни услуги, и като част от тази рамка доставчиците 
на платежни услуги установяват и поддържат ефективни процедури за справяне 
с инцидентите, включително за откриване и класифициране на значимите 
операционни инциденти и инциденти, свързани със сигурността, като 
същевременно предприемат мерки за противодействие на рисковете пред 
информационните и комуникационни технологии, когато е приложимо, 
съгласно глава ІІ от Регламент (EС) 2021/xx [DORA].“; 

б) параграф 4 се заличава; 

в) параграф 5 се заменя със следното: 

„5. ЕБО насърчава сътрудничеството, включително обмена на информация в 
областта на операционните рискове във връзка с платежните услуги, между 
компетентните органи и между компетентните органи, ENISA и ЕЦБ.“; 

3) Член 96 се изменя, както следва:

а) ▌ 

aа) вмъква се следният параграф:
„2a. Параграфи 1 и 2 от настоящия член не се прилагат за доставчиците 
на платежни услуги, посочени в член 1, параграф 1, букви а), б) и г), които 
подлежат на задълженията за докладване по глава III от Регламент (ЕС) 
2021/xx [DORA].“; 
б) параграф 5 се заличава; 

4) В член 98 параграф 5 се заменя със следното: 

„5. В съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 ЕБО редовно 
извършва преглед и – ако е целесъобразно – редовно актуализира регулаторните 
технически стандарти с цел, наред с другото, да вземе предвид нововъведенията 
и развитието на технологиите, както и разпоредбите на глава ІІ от Регламент 
(EС) 2021/xx [DORA].“;
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Член 8 
Изменение на Директива (ЕС) 2016/2341

В член 21, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/2341 второто изречение се заменя със 
следното:

„За тази цел ИППО използват годни и съразмерни системи, ресурси и процедури, 
по-специално мрежи и информационни системи, и ги управляват съгласно 
член 6 от Регламент (ЕС) 2021/xx на Европейския парламент и на Съвета* 
[DORA], когато е приложимо.“;

_________________________________

[Пълно заглавие] (ОВ L […], […] г., стр. […]).“ 

Член 9 
Транспониране

1. Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от [една година след 
приемането] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават 
на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от [датата на влизане в сила на DORA / началната 
дата на прилагане, ако е различна].

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване 
на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. 
Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от 
националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с 
настоящата директива.

Член 10 
Влизане в сила 

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в 
Официален вестник на Европейския съюз.

Член 11 
Адресати



RR\1245018BG.docx 23/37 PE689.790v02-00

BG

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател
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6.7.2021

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на директиви 2006/43/EО, 2009/65/EО, 2009/138/EО, 2011/61/EС, 2013/36/ЕС, 
2014/65/EС, (ЕС) 2015/2366 и (ЕС) 2016/2341
(COM(2020)0596– C9-0303/2020 – 2020/0268(COD))

Докладчик по становище (*): Мислав Колакушич
(*) Процедура с асоциирана комисия – член 57 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Законодателното предложение на Комисията е част от пакета от мерки, които 
едновременно подкрепят потенциала на цифровите финансови услуги в контекста на 
нововъведенията и конкуренцията, като същевременно смекчават рисковете. То е в 
съответствие с приоритетите на Комисията за подготовка на Европа за цифровата ера и 
за изграждане на икономика, която ще бъде готова да посрещне предизвикателствата на 
бъдещето и да бъде част от по-широките дейности, извършвани на европейско и 
международно равнище с цел укрепване на киберсигурността в областта на 
финансовите услуги и премахване на операционните рискове, като същевременно се 
въвежда ясна, пропорционална и благоприятна правна рамка за доставчиците на услуги 
в областта на криптовата собственост.

Европейският съюз трябва да реагира цялостно на всички цифрови рискове, на които са 
изложени финансовите институции, на рискове, произтичащи от бързо нарастващото 
използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) при 
предоставянето и използването на финансови услуги. Понастоящем финансовият 
сектор разчита в голяма степен на цифровите технологии, като зависимостта от 
продукти на цифровите технологии ще става все по-значима, като е от първостепенно 
значение да се гарантира, че техните цифрови операции са гарантирани, че са 
оперативно устойчиви на рискове, свързани с ИКТ. Оперативната устойчивост също се 
превръща в ключов фактор поради разрастването на пазара на модерни технологии, 
най-вече въз основа на възможността за цифрово представяне на стойности или права, 
които да се предават и съхраняват по електронен път чрез децентрализирана 
технология на регистъра или подобна технология („криптоактиви“), както и услуги, 
свързани с такива активи.

Становище на докладчика:

Предложението на Комисията би довело до ограничаване на задълженията на 
регистрираните одитори и одиторските дружества, тъй като в бъдеще тези задължения 
ще се отнасят изключително до ИКТ, а не до процедурите и организацията на 
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регистрирания одитор или одиторски дружества като цяло. В резултат на това беше 
предложена нова точка, която несъмнено показва, че съществуващите задължения на 
одиторските дружества остават в сила и че се добавят нови задължения, свързани с 
ИКТ.

Съответствие с член 6. Регламент (ЕС) 2021/xx [DORA] на Европейския парламент и на 
Съвета не е възможен поради факта, че такъв регламент не е в сила и не съществува 
юридически. Подобно решение, което включва в предложението за директива само 
текста на посочения от Комисията член, е възможно от юридическа гледна точка, 
единствено защото последиците са идентични с предложените от Комисията, като 
същевременно се постигат целта и целта на предложението на Европейската комисия.

Като се има предвид, че регламентът DORA все още е на етап предложение и не е приет 
от Европейския парламент и Съвета, съществува правен проблем във връзка с 
хармонизирането на въпросните директиви с разпоредбите на регламента, който не е 
влязъл в сила, нито юридически, нито фактически. Като се има предвид, че 
окончателното съдържание и правилата, установени с посочения регламент, няма да 
бъдат известни до влизането в сила на DORA, от правна гледна точка не е оправдано 
тези директиви да се хармонизират с регламент, който понастоящем не съществува 
юридически или фактически.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 
въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съюзът трябва да предприеме 
подходящи и всеобхватни мерки за 
противодействие на цифровите рискове, 
произтичащи за всички финансови 
субекти от засиленото използване на 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) при предоставянето и 
потреблението на финансови услуги.

(1) Съюзът трябва да предприеме 
подходящи и всеобхватни мерки за 
противодействие на цифровите рискове, 
произтичащи за всички финансови 
субекти от засиленото използване на 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) при предоставянето и 
потреблението на финансови услуги, 
като гарантира, че се предоставя  
допълнителна подкрепа за 
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потенциала на цифровото 
финансиране по отношение на 
иновациите и конкуренцията.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На равнището на Съюза 
изискванията по отношение на риска 
във връзка с ИКТ за финансовия сектор 
понастоящем са пръснати в множество 
актове – директиви 2006/43/EО18, 
2009/66/EО19 , 2009/138/EО20, 
2011/61/EС21 , 2013/36/ЕС22, 
2014/65/EС23, (ЕС) 2015/2366 и (ЕС) 
2016/2424  на Европейския парламент и 
на Съвета – и са различаващи се и 
понякога непълни. В някои случаи 
мерки по отношение на риска във 
връзка с ИКТ са предвидени само 
косвено като част от мерките за 
операционния риск, а в други случаи 
въобще не са предвидени мерки. Това 
положение следва да се поправи чрез 
съгласуване на Регламент (ЕС) хх/20хх 
на Европейския парламент и на Съвета 
26 [DORA] и посочените актове. С 
настоящата директива се въвеждат 
редица изменения, за които е видно, че 
са необходими за осигуряване на правна 
яснота и последователност във връзка с 
прилагането от финансовите субекти, 
които се лицензират и които са предмет 
на надзор по реда на посочените 
директиви, на различни изисквания за 
оперативната устойчивост на цифровите 
технологии, необходими за 
осъществяването на дейностите им, като 
по този начин се обезпечава 
безпрепятственото функциониране на 
вътрешния пазар.

(3) На равнището на Съюза 
изискванията по отношение на риска 
във връзка с ИКТ за финансовия сектор 
понастоящем са пръснати в множество 
актове – директиви 2006/43/EО18, 
2009/66/EО19 , 2009/138/EО20, 
2011/61/EС21 , 2013/36/ЕС22, 
2014/65/EС23, (ЕС) 2015/2366 и (ЕС) 
2016/2424 (ЕС) 2016/234125 на 
Европейския парламент и на Съвета – и 
са различаващи се и понякога непълни. 
Действащите разпоредби не са 
напълно хармонизирани и е 
необходимо да се гарантира 
избягването на свръхрегулирането и 
адекватността на разпоредбите по 
отношение на реалността в тази 
област, която непрекъснато се 
развива. В някои случаи мерки по 
отношение на риска във връзка с ИКТ са 
предвидени само косвено като част от 
мерките за операционния риск, а в други 
случаи въобще не са предвидени мерки. 
Това положение следва да се поправи 
чрез съгласуване на Регламент (ЕС) 
хх/20хх на Европейския парламент и на 
Съвета 26 [DORA] и посочените актове. 
С настоящата директива се въвеждат 
редица изменения, за които е видно, че 
са необходими за осигуряване на правна 
яснота и последователност във връзка с 
прилагането от финансовите субекти, 
които се лицензират и които са предмет 
на надзор по реда на посочените 
директиви, на различни изисквания за 
оперативната устойчивост на цифровите 
технологии, необходими за 
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осъществяването на дейностите им, като 
по този начин се обезпечава 
безпрепятственото функциониране на 
вътрешния пазар.

_________________ _________________
18  Директива 2006/43/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 май 2006 г. относно задължителния 
одит на годишните счетоводни отчети и 
консолидираните счетоводни отчети, за 
изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 
83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на 
Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 
157, 9.6.2006 г., стр. 87).

18  Директива 2006/43/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 май 2006 г. относно задължителния 
одит на годишните счетоводни отчети и 
консолидираните счетоводни отчети, за 
изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 
83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на 
Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 
157, 9.6.2006 г., стр. 87).

19 Директива 2009/65/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно координирането 
на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби относно 
предприятията за колективно 
инвестиране в прехвърлими ценни 
книжа (ПКИПЦК), (ОВ L 302, 
17.11.2009 г., стр. 32).

19 Директива 2009/65/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно координирането 
на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби относно 
предприятията за колективно 
инвестиране в прехвърлими ценни 
книжа (ПКИПЦК), (ОВ L 302, 
17.11.2009 г., стр. 32).

20 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) (ОВ L 335, 
17.12.2009 г., стр. 1).

20 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) (ОВ L 335, 
17.12.2009 г., стр. 1).

21 Директива 2011/61/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 8 
юни 2011 г. относно лицата, 
управляващи алтернативни 
инвестиционни фондове и за изменение 
на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО 
и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и 
(ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., 
стр. 1).

21 Директива 2011/61/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 8 
юни 2011 г. относно лицата, 
управляващи алтернативни 
инвестиционни фондове и за изменение 
на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО 
и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и 
(ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., 
стр. 1).

22 Директива 2013/36/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно достъпа до 
осъществяването на дейност от 
кредитните институции и относно 
пруденциалния надзор върху 
кредитните институции и 

22 Директива 2013/36/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно достъпа до 
осъществяването на дейност от 
кредитните институции и относно 
пруденциалния надзор върху 
кредитните институции и 
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инвестиционните посредници, за 
изменение на Директива 2002/87/ЕО и 
за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 
2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 
338)

инвестиционните посредници, за 
изменение на Директива 2002/87/ЕО и 
за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 
2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 
338)

23 Директива 2014/65/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 май 2014 г. относно пазарите на 
финансови инструменти и за изменение 
на Директива 2002/92/ЕО и на 
Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 
12.6.2014 г., стр. 349).

23 Директива 2014/65/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 май 2014 г. относно пазарите на 
финансови инструменти и за изменение 
на Директива 2002/92/ЕО и на 
Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 
12.6.2014 г., стр. 349).

24  Директива (ЕС) 2015/2366 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2015 г. за платежните 
услуги във вътрешния пазар, за 
изменение на директиви 2002/65/ЕО, 
2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент 
(ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на 
Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 
23.12.2015 г., стр. 35).

24  Директива (ЕС) 2015/2366 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2015 г. за платежните 
услуги във вътрешния пазар, за 
изменение на директиви 2002/65/ЕО, 
2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент 
(ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на 
Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 
23.12.2015 г., стр. 35).

25 Директива (ЕС) 2016/2341 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 декември 2016 г. относно дейностите 
и надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване 
(ИППО) (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 
37).

25 Директива (ЕС) 2016/2341 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 декември 2016 г. относно дейностите 
и надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване 
(ИППО) (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 
37).

26 OВ L […], […], стр. […]. 26 OВ L […], […], стр. […].

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Понастоящем в определението за 
финансов инструмент в Директива 
2014/65/ЕС не са изрично включени 
финансовите инструменти, емитирани с 
помощта на клас технологии, които 
поддържат децентрализирано записване 
на криптирани данни (технологията на 
децентрализирания регистър – ТДР). За 
да се осигури възможност тези 

(6) Понастоящем в определението за 
финансов инструмент в Директива 
2014/65/ЕС не са изрично включени 
финансовите инструменти, емитирани с 
помощта на клас технологии, които 
поддържат децентрализирано записване 
на криптирани данни (технологията на 
децентрализирания регистър – ТДР), 
като по този начин не се отразява 
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финансови инструменти да се търгуват 
на пазара по силата на действащата 
нормативна уредба, определението в 
Директива 2014/65/ЕС следва да бъде 
изменено с цел те също да бъдат 
включени.

реалността на пазара. За да се осигури 
възможност тези финансови 
инструменти да се търгуват на пазара по 
силата на действащата нормативна 
уредба, за да се избегне всеки 
потенциален риск, дължащ се на 
липса на регулация, определението в 
Директива 2014/65/ЕС следва да бъде 
изменено с цел те също да бъдат 
включени.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В частност, за да се осигури 
възможност за развитието на 
криптоактивите, които биха отговаряли 
на определението за финансови 
инструменти, както и ТДР, като 
същевременно се запази високо 
равнище на финансова стабилност, 
почтеност на пазара, прозрачност и 
защита на инвеститорите, би било 
полезно да се създаде временен режим 
за пазарните инфраструктури, основани 
на ТДР. По силата на тази временна 
нормативна уредба следва да се осигури 
възможност за компетентните органи 
временно да разрешават на пазарните 
инфраструктури, основани на ТДР, да 
работят в съответствие с набор от 
изисквания за достъпа до тях, 
различаващи се от изискванията, които 
иначе са приложими съгласно 
законодателството на Съюза в областта 
на финансовите услуги и които биха 
могли да им попречат да разработват 
решения за търговията и сетълмента на 
сделките с криптоактиви, отговарящи на 
определението за финансови 
инструменти. Тази нормативна уредба 
следва да бъде временна, така че 
европейските надзорни органи (ЕНО) и 
националните компетентни органи да 

(7) В частност, за да се осигури 
възможност за развитието на 
криптоактивите, които биха отговаряли 
на определението за финансови 
инструменти, както и ТДР, като 
същевременно се запази високо 
равнище на финансова стабилност, 
почтеност на пазара, прозрачност и 
защита на инвеститорите и 
потребителите, би било полезно да се 
създаде временен режим за пазарните 
инфраструктури, основани на ТДР. По 
силата на тази временна нормативна 
уредба следва да се осигури възможност 
за компетентните органи временно да 
разрешават на пазарните 
инфраструктури, основани на ТДР, да 
работят в съответствие с набор от 
изисквания за достъпа до тях, 
различаващи се от изискванията, които 
иначе са приложими съгласно 
законодателството на Съюза в областта 
на финансовите услуги и които биха 
могли да им попречат да разработват 
решения за търговията и сетълмента на 
сделките с криптоактиви, отговарящи на 
определението за финансови 
инструменти. Тази нормативна уредба 
следва да бъде временна, така че 
европейските надзорни органи (ЕНО) и 
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могат да натрупат опит във връзка с 
възможностите и особените рискове, 
които се пораждат от криптоактивите, 
търгувани в тези инфраструктури. 
Поради това настоящата директива се 
съставя заедно с Регламента [относно 
пилотна уредба на пазарните 
инфраструктури, основани на 
технологията на децентрализирания 
регистър] в подкрепа на тази нова 
нормативна уредба на Съюза за 
пазарните инфраструктури, основани на 
ТДР, като от действието на определени 
разпоредби от законодателството на 
Съюза за финансовите услуги 
целенасочено се освобождават 
финансовите инструменти съгласно 
определението в член 4, параграф 1, 
точка 15 от Директива 2014/65/ЕС, 
които разпоредби в противен случай не 
биха осигурили пълната гъвкавост, 
нужна при внедряване на решения на 
етапа на търговията и етапа след 
сключването на сделките с 
криптоактиви.

националните компетентни органи да 
могат да натрупат опит във връзка с 
възможностите и особените рискове, 
които се пораждат от криптоактивите, 
търгувани в тези инфраструктури. 
Поради това настоящата директива се 
съставя заедно с Регламента [относно 
пилотна уредба на пазарните 
инфраструктури, основани на 
технологията на децентрализирания 
регистър] в подкрепа на тази нова 
нормативна уредба на Съюза за 
пазарните инфраструктури, основани на 
ТДР, като от действието на определени 
разпоредби от законодателството на 
Съюза за финансовите услуги 
целенасочено се освобождават 
финансовите инструменти съгласно 
определението в член 4, параграф 1, 
точка 15 от Директива 2014/65/ЕС, 
които разпоредби в противен случай не 
биха осигурили пълната гъвкавост, 
нужна при внедряване на решения на 
етапа на търговията и етапа след 
сключването на сделките с 
криптоактиви.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Регулаторният процес следва 
да отчита правилния баланс между, 
от една страна, ефективното 
управление на ограничаването на 
риска и, от друга страна, 
осигуряването на лоялна конкуренция 
по отношение на насърчаването на 
развитието на иновациите на пазара 
и защитата на всички участници.
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Изменение 6

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2006/43/EО
Член 24 а – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 24а, параграф 1 от Директива 
2006/43/EО буква б) се заменя със 
следното:

заличава се

б) задължителният одитор или 
одиторското дружество разполага с 
надеждни административни и 
счетоводни процедури, механизми за 
вътрешен контрол на качеството, 
ефективни процедури за оценка на 
риска и ефективни контролни и защитни 
механизми за управление на своите 
системи и инструменти на ИКТ 
съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 
2021/xx [DORA] на Европейския 
парламент и на Съвета*.

 

________________________

* [Пълно заглавие] (ОВ L […], […] г., 
стр. […]).

Изменение 7
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2006/43/EО
Член 24 a – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 24а, параграф 1 от Директива 
2006/43/ЕО се вмъква следната буква:

ба) задължителният одитор или 
одиторското дружество, което не 
микро, малко или средно предприятие, 
освен в случай че е сред одитиращите 
дружества, изброени в член 2 от 
Регламент (ЕС) 2021/xx [DORA], 
разполага с надеждни 
административни и счетоводни 
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процедури, механизми за вътрешен 
контрол на качеството, ефективни 
процедури за оценка на риска и 
ефективни контролни и защитни 
механизми за управление на своите 
системи и инструменти на ИКТ 
съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 
2021/xx [DORA] на Европейския 
парламент и на Съвета*.
______________
* [Пълно заглавие] (ОВ L […], […] г., 
стр. […]).

Изменение 8

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1
Директива 2009/65/ЕО
Член 12 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да разполага с надеждни 
административни и счетоводни 
процедури и контролни и защитни 
механизми за електронната обработка 
на данни, в т.ч. системи на 
информационните и комуникационни 
технологии, създадени и управлявани 
съгласно член 6 от Регламент (EС) 
2021/xx на Европейския парламент и на 
Съвета* [DORA], както и подходящи 
механизми за вътрешен контрол, в т.ч. 
правила, които се отнасят до личните 
сделки на неговите служители или до 
притежанието и управлението на 
инвестиции във финансови инструменти 
с цел инвестиране за собствена сметка, 
така щото да се гарантира най-малко, че 
всяка сделка с участието на ПКИПЦК 
може да бъде възстановена най-малкото 
по отношение на нейния произход, 
страните по нея, нейното естество, както 
и времето и мястото на осъществяване, 
и че активите на ПКИПЦК, управлявани 
от управляващото дружество, се 
инвестират в съответствие с фондовите 

a) да разполага с надеждни 
административни, оперативни и 
счетоводни процедури и контролни и 
защитни механизми за електронната 
обработка на данни, в т.ч. системи на 
информационните и комуникационни 
технологии, създадени и управлявани 
съгласно член 6 от Регламент (EС) 
2021/xx на Европейския парламент и на 
Съвета* [DORA], както и подходящи 
механизми за вътрешен контрол, в т.ч. 
правила, които се отнасят до личните 
сделки на неговите служители или до 
притежанието и управлението на 
инвестиции във финансови инструменти 
с цел инвестиране за собствена сметка, 
така щото да се гарантира най-малко, че 
всяка сделка с участието на ПКИПЦК 
може да бъде възстановена най-малкото 
по отношение на нейния произход, 
страните по нея, нейното естество, както 
и времето и мястото на осъществяване, 
и че активите на ПКИПЦК, управлявани 
от управляващото дружество, се 
инвестират в съответствие с фондовите 
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правила или учредителните документи и 
с нормативните разпоредби, които са в 
сила;

правила или учредителните документи и 
с нормативните разпоредби, които са в 
сила;

_______ _________

* [Пълно заглавие] (ОВ L […], […] г., 
стр. […]).

* [Пълно заглавие] (ОВ L […], […] г., 
стр. […]).



PE689.790v02-00 34/37 RR\1245018BG.docx

BG

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Пълни заглавия Изменение на директиви 2006/43/EО, 2009/65/EО, 2009/138/EС, 
2011/61/EС, EС/2013/36, 2014/65/EС, (EС) 2015/2366 и 
EС/2016/2341

Позовавания COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD)

Водеща комисия
       Дата на обявяване в заседание

ECON
17.12.2020

Становище на
       Дата на обявяване в заседание

JURI
17.12.2020

Асоциирани комисии - Дата на 
обявяване в заседание

11.2.2021

Докладчик по становище
       Дата на назначаване

Mislav Kolakušić
10.5.2021

Разглеждане в комисия 27.5.2021

Дата на приемане 1.7.2021

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

23
0
2

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal 
Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul 
Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey 
Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco 
Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, 
Marie Toussaint, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara 
Wolters, Javier Zarzalejos

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Magdalena Adamowicz, Caterina Chinnici, Heidi Hautala, Emmanuel 
Maurel, Emil Radev, Yana Toom



RR\1245018BG.docx 35/37 PE689.790v02-00

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

23 +
PPE Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier 

Zarzalejos

S&D Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Renew Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Yana Toom

ID Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Verts/ALE Heidi Hautala, Marie Toussaint

ECR Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

The Left Emmanuel Maurel

0 -

2 0
ID Gunnar Beck

NI Mislav Kolakušić

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“



PE689.790v02-00 36/37 RR\1245018BG.docx

BG

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Amending Directives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 
2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and 
EU/2016/2341

Позовавания COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD)

Дата на представяне на ЕП 24.9.2020

Водеща комисия
       Дата на обявяване в заседание

ECON
17.12.2020

Подпомагащи комисии
       Дата на обявяване в заседание

ITRE
17.12.2020

IMCO
17.12.2020

JURI
17.12.2020

Неизказано становище
       Date of decision

ITRE
15.10.2020

IMCO
27.10.2020

Асоциирани комисии
       Дата на обявяване в заседание

JURI
11.2.2021

Докладчици
       Дата на назначаване

Mikuláš Peksa
15.10.2020

Разглеждане в комисия 14.4.2021 14.6.2021

Дата на приемане 1.12.2021

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

44
5
5

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea 
Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, 
Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, 
Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő 
Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, 
France Jamet, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, 
Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, 
Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, 
Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, 
Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Evelyn 
Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Martin Schirdewan, 
Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene 
Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, 
Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Lefteris Christoforou

Дата на внасяне 7.12.2021



RR\1245018BG.docx 37/37 PE689.790v02-00

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ
ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

44 +

ECR Raffaele Fitto, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

NI Enikő Győri

PPE Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Lefteris Christoforou, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Danuta Maria 
Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa 
Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Stéphanie Yon-
Courtin

S&D Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, 
Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Verts/ALE Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

5 −

ID Gerolf Annemans, Gunnar Beck, France Jamet, Jörg Meuthen

NI Lefteris Nikolaou-Alavanos

5 0

ID Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

The Left José Gusmão, Martin Schirdewan

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
− : „против“
0 : „въздържал се“


