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КРАТКА ОБОСНОВКА 

 

Основната цел на настоящата директива е да се улесни разрастването на спестяванията 

чрез професионални пенсионни схеми. Докладчикът силно подкрепя тази цел. В много 

държави членки по време на икономическата и финансовата криза от последните 

години пенсиите, особено  по първия стълб, бяха подложени на сериозен натиск. В 

резултат, в редица държави изплащането на пенсии трябваше да бъде съкратено. 

 

Освен това населението на всички държави членки застарява. Средната 

продължителност на живота е различна в различните държави, но се увеличава 

навсякъде в Европа. Броят на пенсионерите, които живеят по-дълго и продължават да 

са в добро здраве, също нараства. Същевременно работещото население намалява, 

раждаемостта спада и младите хора учат по-дълго и излизат на пазара на труда на по-

късна възраст. В ЕС твърде малко хора на и над 60 годишна възраст работят. 

Солидарността между поколенията, което означава, че младите, работещи части от 

населението, поемат разходите за пенсиите на по-възрастните хора, не може да бъде 

увеличавана повече. Особено държавите с разходопокривни системи, при които 

пенсиите се изплащат от актуалния бюджет, изпитват и ще изпитват особени 

затруднения при осигуряването на средства за адекватни пенсии.  

 

С оглед на това, повече държави следва да обмислят създаването на допълнителни 

пенсионни системи по втори стълб, което следва да доведе до по-сигурни пенсионните 

обезщетения. Но като се вземе предвид опитът от икономическата и финансовата криза, 

добрите надзорни правила и добрите правила за управление са неотменимо условие, за 

да се вдъхне на хората висока степен на доверие в техните пенсионни системи, и за да 

бъдат мотивирани да участват в такива системи. Следователно преработката на 

настоящата директива – при условие, че тя е правилно насочена и не въвежда ненужна 

тежест – следва да способства за насърчаването на държавите членки да развиват 

професионални пенсионни системи, в които хората могат да имат доверие.  

 

Професионалното пенсионно осигуряване следва да се разраства, без все пак да се 

поставя под съмнение важността на пенсионните системи за социално осигуряване като 

средство за сигурна, трайна и ефикасна социална закрила, която следва да гарантира на 

възрастните хора достоен жизнен стандарт, и затова следва да бъде в основата на целта 

за укрепване на европейските социални модели. 

 

С цел да се постигне общата цел на настоящата директива, Комисията предлага четири 

конкретни цели: премахване на пречките пред пруденциалния надзор на 

трансграничните институции за професионално пенсионно осигуряване (ИППО), 

осигуряване на добро управление и управление на риска, осигуряване на ясна и 
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относима информация за членовете и бенефициерите и гарантиране, че надзорните 

органи разполагат с необходимите инструменти, за да извършват ефективен надзор на 

ИППО. 

 

Докладчикът разбира напълно необходимостта да се осигури добро управление, 

информация за членовете на схемата, прозрачност и сигурност на институциите за 

професионално пенсионно осигуряване. Институциите за професионално пенсионно 

осигуряване са пенсионни институции, които преди всичко изпълняват социална 

функция, и които носят голяма отговорност за осигуряването на професионални 

пенсионни обезщетения.  

 

При все това пенсионните системи в Европа са много различни и са тясно свързани с 

националните традиции и националното фискално, социално и трудово право. Поради 

това един уеднаквен подход за цяла Европа няма да доведе до желаните резултати и 

няма да бъде ефикасен за постигането на целта, поставена в настоящата директива. 

 

Именно затова докладчикът счита, че е важно държавите членки да разполагат с 

достатъчно гъвкавост да прилагат и регулират изискванията, заложени в директивата, 

по начин, който отразява широкото многообразие на пенсионни системи в Европа и е 

подходящ за конкретните начини на организиране на националните системи, в интерес 

на членовете и бенефициерите.  

 

Това е още по-важно, тъй като в съответствие с принципа на субсидиарност държавите 

членки следва да носят пълната отговорност за организирането на своите пенсионни 

системи, както и за вземането на решения относно ролята на всеки един от трите 

„стълба“ на системата за пенсиониране в отделните държави членки. В контекста на 

втория стълб те следва също да запазят пълна отговорност за ролята и функциите на 

различните институции, които предоставят професионални пенсионни обезщетения. 

 

Докладчикът внася настоящото проектостановище с цел постигане на правилен баланс 

между, от една страна, необходимостта от високи европейски стандарти по отношение 

на управлението, надзора, информацията и прозрачността, като от друга страна взема 

изцяло предвид така необходимата на държавите членки гъвкавост, за да могат 

ефективно и успешно да приспособят тези стандарти, така че те да отговарят на 

тяхното специфично национално положение. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

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

 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 1 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Държавите членки следва да 

гарантират социалната закрила на 

работниците с оглед на пенсиите 

като осигуряват държавни пенсии, 

достатъчни за поддържането на 

достоен жизнен стандарт и за 

защита на хората в напреднала 

възраст от бедност, и като  

насърчават допълнителни пенсионни 

схеми, свързани с трудови договори, 

като допълнително пенсионно 

покритие. 

 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Вътрешният пазар следва да 

позволи на финансовите институции да 

развиват дейност в други държави 

членки и да гарантира високо ниво на 

защита на членовете и бенефициерите 

на схемите за професионално пенсионно 

осигуряване . 

(2) На вътрешния пазар финансовите 

институции следва да имат 

възможност да развиват дейност в 

други държави членки, при условие че е 

гарантирано високо ниво на защита на 

членовете и бенефициерите на схемите 

за професионално пенсионно 

осигуряване. 

 

Изменение   3 

Предложение за директива 

Съображение 2 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) За да се улесни допълнително 

мобилността на работниците между 

държавите членки, настоящата 

директива цели да гарантира добро 

управление, информация за членовете 

на схемите, прозрачност и сигурност 

на професионалното пенсионно 

осигуряване. 

 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 2 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2б) Начинът, по който 

институциите за професионално 

пенсионно осигуряване (ИППО) са 

организирани и регулирани, варира 

значително между държавите 

членки. Поради това не е 

целесъобразно приемането на 

уеднаквен подход по отношение на 

институциите за професионално 

пенсионно осигуряване. В рамките на 

своята дейност Комисията и 

Европейският орган за застраховане и 

професионално пенсионно осигуряване 

(ЕОЗППО) вземат под внимание 

различните традиции на държавите 

членки и при определянето на 

организацията на институциите за 

професионално пенсионно осигуряване 

отдават приоритет на 

националното трудово и социално 

право.  

 

Изменение   5 

Предложение за директива 

Съображение 2 в (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2в) Настоящата директива цели 

минимална хармонизация и следва 

съответно да не пречи на държавите 

членки да запазват или да въвеждат 

по-строги разпоредби, за да защитят 

членовете и бенефициерите на схеми 

за професионално пенсионно 

осигуряване. Настоящата директива 

не се отнася до въпроси, свързани с 

националното социално и трудово 

право, фискалното и договорното 

законодателство, нито до 

адекватността на пенсионното 

осигуряване в държавите членки. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Директива 2003/41/EО представлява 

първата законодателна стъпка към 

създаването на вътрешен пазар за 

професионално пенсионно осигуряване, 

организирано на европейско равнище. 

От основно значение за икономическия 

растеж и за създаването на работни 

места в Европейски съюз, както и за 

справяне с предизвикателството от 

застаряващото европейско общество е 

наличието на истински вътрешен 

пазар за професионално пенсионно 

осигуряване. Директивата, която 

датира от 2003 г., не е изменяна по 

същество с оглед въвеждане на 

модерна система на управление, 

основана на риска, за институциите 

за професионално пенсионно 

осигуряване. 

(3) Директива 2003/41/EО въвежда 

минимални стандарти за 

професионално пенсионно осигуряване, 

организирано в рамките на Съюза. 

Въвеждането и по-нататъшното 

развитие на схеми за професионално 

пенсионно осигуряване в повече 

държави членки остава от основно 

значение за справянето с 

предизвикателството, което 

представлява  застаряващото 

европейско общество. Следователно 

засиленият социален диалог на 

равнище ЕС и на национално равнище 

има важно значение. 
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Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Необходими са действия за по-

нататъшно развитие на 

допълнителни частни пенсионни 

спестявания, като например 

професионалните пенсии. Това е 

важно, тъй като системите за 

социална сигурност са подложени на 

нарастващ натиск, което означава, 

че гражданите ще разчитат все 

повече на професионалните пенсии 

като допълващ елемент за в бъдеще. 

Професионалните пенсии следва да се 

развият, без все пак да се поставя под 

съмнение важността на пенсионните 

системи за социална сигурност като 

средство за сигурна, трайна и ефикасна 

социална закрила, която следва да 

гарантира на възрастните хора 

задоволителен жизнен стандарт и 

затова следва да бъде в основата на 

целта за укрепване на европейския 

социален модел. 

(4) Необходими са действия, за да се 

гарантира допълнително, че 

задължителните схеми за социално 

осигуряване защитават от бедност в 

напреднала възраст, а схемите за 

професионално пенсионно осигуряване 

могат да осигурят ценно допълнение. 

Това е важно, тъй като служителите 

могат да подобрят бъдещото си 

финансово положение чрез 
професионалните пенсии. 

Следователно ключова цел на 

настоящата директива е да 

насърчава схемите за професионално 

пенсионно осигуряване, да укрепи 

успешните модели на институции, 

предоставящи професионални пенсии, 

и да защити тяхното трайно 

съществуване. Професионалните 

пенсии следва да се развиват, без все 

пак да се поставя под съмнение 

важността на социалноосигурителните 

пенсионни системи като средство за 

сигурна, трайна и ефикасна социална 

закрила, която следва да гарантира на 

възрастните хора достоен жизнен 

стандарт, и затова следва да бъде в 

основата на целта за укрепване на 

европейските социални модели. 

 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) С настоящата директива се зачитат (5) С настоящата директива се зачитат 
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основните права и се съблюдават 

принципите, признати в Хартата на 

основните права на Европейския съюз, а 

именно правото на защита на личните 

данни, свободата на стопанска 

инициатива и високата степен на 

защита на потребителите, по-специално 

чрез осигуряване на по-високо равнище 

на прозрачност при пенсионното 

осигуряване, информирано финансово и 

пенсионно планиране, както и 

улесняване на трансграничната 

стопанска дейност на институциите за 

професионално пенсионно осигуряване 

(ИППО) и предприятията. Настоящата 

директива трябва да се прилага в 

съответствие с тези права и принципи. 

основните права и се съблюдават 

принципите, признати в Хартата на 

основните права на Европейския съюз, а 

именно правото на защита на личните 

данни, свободата на стопанска 

инициатива, правото на собственост, 

правото на колективни преговори и 

действия и правото на висока степен 

на защита на потребителите, по-

специално чрез осигуряване на по-

високо равнище на прозрачност при 

пенсионното осигуряване, на 

информирано индивидуално финансово 

и пенсионно планиране, както и 

улесняване на трансграничната 

стопанска дейност на институциите за 

професионално пенсионно осигуряване 

(ИППО) и предприятията. Настоящата 

директива трябва да се прилага в 

съответствие с тези права и принципи. 

 

Изменение   9 

Предложение за директива 

Съображение 5 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) Държавите членки следва да 

вземат предвид необходимостта от 

засилване на защитата на 

пенсионните права на работниците, 

които са временно изпратени на 

работа в друга държава членка. 

 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) В съответствие с принципа на 

субсидиарност държавите членки следва  

да  носят пълната отговорност за 

(9) В съответствие с принципа на 

субсидиарност държавите членки носят 

пълната отговорност за организирането 
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организирането на своите пенсионни 

системи, както и правото да взимат 

решения относно ролята на всеки един 

от трите „стълба“ на системата за 

пенсиониране в отделните държави 

членки. По отношение на втория стълб 

те следва да носят също пълната 

отговорност за ролята и функциите на 

различните институции, които 

предоставят обезщетения в областта на 

професионалното пенсионно 

осигуряване, като например отрасловите 

пенсионни фондове, пенсионните каси 

към предприятията или 

животозастрахователните дружества. 

Настоящата директива не цели да 

постави под въпрос този прерогатив. 

на своите пенсионни системи, както и за 

вземането на решения относно ролята 

на всеки един от трите „стълба“ на 

системата за пенсиониране в отделните 

държави членки. По отношение на 

втория стълб от тях се изисква също 

да носят пълната отговорност за ролята 

и функциите на различните институции, 

които предоставят обезщетения в 

областта на професионалното 

пенсионно осигуряване, като например 

отрасловите пенсионни фондове, 

пенсионните каси към предприятията 

или животозастрахователните 

дружества. Настоящата директива не 

цели да постави под въпрос този 

прерогатив. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 9 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Като се вземе предвид 

необходимостта от допълнително 

развиване на схемите за 

професионално пенсионно 

осигуряване, Комисията следва да 

осигури значима добавена стойност 

на равнище Съюз, като предприеме 

допълнителни стъпки, с които да 

подкрепи сътрудничеството на 

държавите членки със социалните 

партньори при разработването на 

повече пенсионни схеми по втория 

стълб, и като създаде група на високо 

равнище от експерти, която да 

проучи начините за увеличаване на 

пенсионните спестявания по втория 

стълб в държавите членки, 

включително насърчаването на обмен 

на най-добри практики между 

държавите членки.  
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Изменение   12 

Предложение за директива 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) В случай на несъстоятелност на 

предприятие осигурител членуващото 

осигурено лице рискува да загуби 

едновременно работата си и правата на 

пенсия, които е придобило. Ето защо е 

важно да се следи за ясно разграничение 

между това предприятие и институцията 

и да се определят минимални 

пруденциални стандарти , за да бъде 

гарантирана закрилата на членовете. 

(18) В случай на несъстоятелност на 

предприятие осигурител членуващото 

осигурено лице рискува да загуби 

едновременно работата си и правата на 

пенсия, които е придобило. Ето защо е 

важно да се следи за ясно разграничение 

между това предприятие и 

институцията, и да се определят 

минимални пруденциални стандарти 

чрез застраховки, за да бъде 

гарантирана закрилата на членовете. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Институциите за професионално 

пенсионно осигуряване са доставчици 

на финансови услуги, които носят 

голяма отговорност за осигуряването на 

професионални пенсии, поради което 

следва да отговарят на някои 

минимални пруденциални стандарти, 

що се отнася до техните дейности и 

условията на функционирането им. 

(20) ИППО не са доставчици на 

финансови услуги, а пенсионни 

институции, които обслужват – на 

първо място и преди всичко – 

социална цел, които осигуряват 

колективна социална полза и носят 

голяма отговорност за осигуряването на 

професионални пенсии, поради което 

следва да отговарят на някои 

минимални пруденциални стандарти, 

що се отнася до техните дейности и 

условията на развиване на дейност. 

Тяхната социална функция и 

триъгълното отношение между 

работник, работодател и ИППО 

следва да бъдат признати в 

достатъчна степен и поддържани 

като ръководен принцип на 

настоящата директива. 
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Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 28 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) Ако институцията не действа на 

трансгранична основа, държавите 

членки следва да могат да разрешават 

недостатъчно финансиране само при 

условие че е бил изработен подходящ 

план за връщане към пълно 

финансиране и без да се засяга 

прилагането на изискванията на 

Директива 80/987/ЕИО на Съвета от 20 

октомври 1980 г. за сближаване на 

законодателствата на държавите членки 

относно закрилата на работниците и 

служителите в случай на 

неплатежоспособност на работодателя.28  

(28) Държавите членки следва да могат 

да разрешават недостатъчно 

финансиране само при условие че е бил 

изработен подходящ план за връщане 

към пълно финансиране, защита на 

работниците и служителите и без да 

се засяга прилагането на изискванията 

на Директива 80/987/ЕИО на Съвета от 

20 октомври 1980 г. за сближаване на 

законодателствата на държавите членки 

относно закрилата на работниците и 

служителите в случай на 

неплатежоспособност на работодателя28. 

_______________ _______________ 

28 ОВ L 283, 28.10.1980 г., стр. 23. 28 ОВ L 283, 28.10.1980 г., стр. 23. 

 

 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 33 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) Като много дългосрочни 

инвеститори, изложени на риск от ниска 

ликвидност, институциите за 

професионално пенсионно осигуряване 

са в състояние да инвестират в разумни 

граници в неликвидни активи, като 

например в инструменти, които имат 

дългосрочен икономически профил и не 

се търгуват на регулирани пазари, 

многостранни системи за търговия или 

организирани системи за търговия . Те 

могат също да се възползват от 

(33) Като много дългосрочни 

инвеститори, изложени на риск от ниска 

ликвидност, институциите за 

професионално пенсионно осигуряване 

са в състояние да инвестират в разумни 

граници в неликвидни активи, като 

например в инструменти, които имат 

дългосрочен икономически профил и не 

се търгуват на регулирани пазари, 

многостранни системи за търговия или 

организирани системи за търговия . Те 

могат също да се възползват от 
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възможностите за диверсификация на 

международно равнище. Следователно 

инвестициите в акции в национални 

валути, различни от валутите, в които са 

техните пасиви , както и в инструменти, 

които имат дългосрочен икономически 

профил и не се търгуват на регулирани 

пазари, многостранни системи за 

търговия или организирани системи за 

търговия, не следва да бъдат 

ограничавани, освен по съображения за 

предпазливост. 

възможностите за диверсификация на 

международно равнище. Следователно 

инвестициите в акции в национални 

валути, различни от валутите, в които са 

техните пасиви, както и в инструменти, 

които имат дългосрочен икономически 

профил и не се търгуват на регулирани 

пазари, многостранни системи за 

търговия или организирани системи за 

търговия, не следва да бъдат 

ограничавани, освен по съображения за 

предпазливост, в съответствие с 

принципа на консервативния 

инвеститор, така че да бъде защитен 

интересът на членовете.  

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 35 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(35) На институциите следва да бъде 

разрешено да инвестират в други 

държави членки в съответствие с 

правилата на техните държави членки 

по произход, така че да намалят 

разходите си за трансгранична 

дейност. Поради това държавата 

членка по произход не следва да има 

право да налага допълнителни 

инвестиционни изисквания на 

институциите, установени в други 

държави членки. 

(35) На институциите следва да бъде 

разрешено да инвестират в други 

държави членки в съответствие с 

правилата на техните държави членки 

по произход. Ако обаче институцията 

работи на трансгранична основа, 

компетентният орган на 

приемащата държава членка може да 

поиска от нея да приложи 

ограничения за инвестиции, при 

условие че тези правила се отнасят и 

до институциите, установени в 

приемащата държава членка, и в 

степен, при която тези ограничения 

са по-строги от прилаганите в 
държавата членка по произход. 

 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Съображение 37 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) Политиката за определяне на 

възнагражденията, която насърчава 

поемането на прекомерни рискове, може 

да повлияе отрицателно върху 

ефективното управление на риска от 

страна на институциите. Приложимите 

към други видове финансови 

институции в Съюза принципи и 

изисквания за оповестяване във връзка с 

политиката за определяне на 

възнагражденията следва да се прилагат 

и към институциите, като все пак се има 

предвид специфичната структура на 

управление на тези институции в 

сравнение с другите видове финансови 

институции, както и необходимостта от 

отчитане на размера, естеството, мащаба 

и сложността на дейностите. 

(37) Политиката за определяне на 

възнагражденията, която насърчава 

поемането на прекомерни рискове, може 

да повлияе отрицателно върху 

ефективното управление на риска от 

страна на институциите. Приложимите 

към други видове финансови 

институции в Съюза принципи и 

изисквания за оповестяване във връзка с 

политиката за определяне на 

възнагражденията следва да се прилагат 

изцяло и към институциите, като все 

пак се има предвид балансът между 

необходимостта от прозрачност и 
специфичната структура на управление 

на тези институции в сравнение с 

другите видове финансови институции, 

както и необходимостта от отчитане на 

размера, естеството, мащаба и 

сложността на дейностите. 

 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Съображение 46 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(46) Институциите следва да 

предоставят ясна и адекватна 

информация на потенциалните членове, 

на членовете и на бенефициерите, която 

да ги подпомогне при вземането на 

решение за тяхното пенсиониране, и да 

осигурят висока степен на прозрачност 

при различните етапи на схемата, а 

именно преди включването в схемата, 

по време на членството (включително 

преди пенсиониране) и след 

пенсиониране. По-конкретно следва да 

бъде давана информация за размера на 

натрупаните пенсионни права, 

предвижданите равнища на пенсионни 

(46) Институциите следва да 

предоставят ясна и адекватна 

информация на потенциалните членове, 

на членовете и на бенефициерите, която 

да ги подпомогне при вземането на 

решение за тяхното пенсиониране, и да 

осигурят висока степен на прозрачност 

при различните етапи на схемата, а 

именно преди включването в схемата, 

по време на членството (включително 

преди пенсиониране) и след 

пенсиониране. По-конкретно следва да 

бъде давана информация за размера на 

натрупаните пенсионни права, 

предвижданите равнища на пенсионни 
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обезщетения, рисковете и гаранциите и 

информация за разходите. Когато 

членовете носят инвестиционен риск, от 

ключово значение е и предоставянето на 

допълнителна информация за 

инвестиционния профил, всякакви 

възможни варианти и резултати от 

минали периоди. 

обезщетения, рисковете и гаранциите и 

информация за разходите. Когато 

членовете носят инвестиционен риск, от 

ключово значение е и предоставянето на 

допълнителна информация за 

инвестиционния профил, всякакви 

възможни варианти и резултати от 

минали периоди. Цялата информация 

следва да бъде подходяща за нуждите 

на ползвателя и в съответствие с 

Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания, по-специално 

във връзка с достъпността и достъпа 

до информация, както е предвидено 

съответно в членове 3 и 21 от нея. 

 

Изменение   19 

Предложение за директива 

Съображение 51 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(51) Компетентният орган следва да 

упражнява своите правомощия, като 

основната му цел следва да бъде 

закрилата на членовете и 

бенефициерите. 

(51) Компетентният орган следва да 

упражнява своите правомощия, като 

основната му цел следва да бъде 

закрилата на правата на членовете и 

бенефициерите и стабилността и 

доброто състояние на 

институциите. 

 

Изменение   20 

Предложение за директива 

Съображение 57 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(57) За да се гарантира безпроблемното 

функциониране на вътрешния пазар за 

професионално пенсионно осигуряване, 

организиран на европейско равнище, 

Комисията следва, след консултация с 

ЕОЗППО, да прегледа и да изготви 

доклад за прилагането на настоящата 

директива, и следва да представи този 

(57) За да се гарантира безпроблемното 

функциониране на вътрешния пазар за 

професионално пенсионно осигуряване, 

организиран на европейско равнище, 

Комисията следва, след консултация с 

ЕОЗППО, да прегледа и да изготви 

доклад за прилагането на настоящата 

директива, и следва да представи този 
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доклад на Европейския парламент и на 

Съвета четири години след влизане в 

сила на настоящата директива. Този 

преглед следва да оцени в частност 

прилагането на правилата относно 

изчисляването на техническите 

резерви, финансирането на 

техническите резерви, нормативно 

определените собствени средства, 

границите на платежоспособност, 

правилата за инвестиране и всякакви 

други аспекти, свързани с 

финансовата платежоспособност на 

институцията. 

доклад на Европейския парламент и на 

Съвета шест години след влизане в 

сила на настоящата директива. 

 

Изменение   21 

Предложение за директива 

Съображение 59 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(59) С цел да конкретизира 

изискванията, изложени в 

настоящата директива, на 

Комисията следва да бъдат 

предоставени правомощия да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

ДФЕС за поясняване на политиката 

за определяне на възнагражденията, 

оценката на риска за пенсиите и 

извлечението от индивидуалната 

партида. От изключително значение 

е Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на 

експертно равнище, по време на 

подготвителната си дейност. При 

подготовката и съставянето на 

делегираните актове Комисията 

следва да гарантира, че съответните 

документи се предават своевременно 

и по подходящ начин едновременно на 

Европейския парламент и на Съвета. 

заличава се 
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Изменение  22 

Предложение за директива 

Съображение 60 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (60a) По-нататъшното разработване 

на модели за платежоспособност на 

равнището на Съюза, като например 

модела за цялостен баланс, не е 

реалистично от практическа гледна 

точка и не е ефективно с оглед на 

разходите и ползите, особено предвид 

разнообразието на ИППО във и между 

държавите членки. Съответно на 

европейско равнище не следва да се 

разработват количествени 

капиталови изисквания, като 

„Платежоспособност II“ или модели 

за цялостен баланс, по отношение на 

институции за професионално 

пенсионно осигуряване, тъй като 

тези изисквания евентуално биха 

навредили на интересите както на 

служителите и работниците, така и 

на работодателите, и биха могли да 

намалят готовността на 

работодателите да предоставят 

професионално пенсионно 

осигуряване. 

 

Изменение   23 

Предложение за директива 

Член 6 – буква а – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Социалната функция на 

институцията и триъгълното 

отношение между работник, 

работодател и ИППО следва да 

бъдат признати в достатъчна степен 

и поддържани като ръководен 

принцип на директивата; 
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Изменение   24 

Предложение за директива 

Член 6 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) „пенсионни обезщетения“ означава 

обезщетения, предоставяни във връзка с 

достигането или с оглед на очакването 

за достигане на пенсионна възраст или 

когато те се получават като допълнение 

на цитираните обезщетения и се 

предоставят като допълнение под 

формата на плащане в случай на смърт, 

инвалидност, преустановяване на 

трудовата дейност, или под формата на 

помощи или на услуги в случай на 

болест, на бедност или на смърт. За да 

допринесат за гарантирането на 

финансовата сигурност през пенсионния 

период, тези обезщетения най-често са 

под формата на пожизнени плащания. 

Все пак те могат също да бъдат 

плащания за ограничен период или под 

формата на еднократна сума; 

г) „пенсионни обезщетения“ означава 

обезщетения, предоставяни във връзка с 

достигането или с оглед на очакването 

за достигане на пенсионна възраст, или 

когато те се получават като допълнение 

на цитираните обезщетения и се 

предоставят като допълнение под 

формата на плащане в случай на смърт, 

инвалидност, преустановяване на 

трудовата дейност, или под формата на 

помощи или на услуги в случай на 

болест, на бедност или на смърт, или на 

обезщетения за преживяло лице, 

когато те са свързани с допълнителни 

схеми за пенсионно осигуряване. За да 

допринесат за гарантирането на 

финансовата сигурност през пенсионния 

период, тези обезщетения най-често са 

под формата на пожизнени плащания. 

Все пак те могат също да бъдат 

плащания за ограничен период или под 

формата на еднократна сума; 

 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите членки могат да 

поставят други изисквания по 

отношение на условията за 

функционирането на институциите, 

установени на тяхна територия, без 

дискриминация и за да гарантират 

подходяща защита на интересите на 
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членовете и бенефициерите. 

 

Изменение   26 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

10. Държавите членки гарантират, 

че институция, която извършва 

трансгранична дейност, не подлежи 

на нито едно от изискванията за 

предоставяне на информация на 

членовете и бенефициерите, 

наложени от компетентните органи 

на приемащата държава членка по 

отношение на членовете, които са 

засегнати от тази трансгранична 

дейност. 

заличава се 

 

Изменение   27 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки позволяват на 

институциите, които са лицензирани 

или регистрирани на тяхна територия, 

да прехвърлят целите или част от 

своите пенсионни схеми на приемащи 

институции, които са лицензирани или 

регистрирани в други държави членки. 

1. Държавите членки могат да 

позволят институциите, които са 

лицензирани или регистрирани на тяхна 

територия, да прехвърлят, изцяло или 

частично, задълженията или 

техническите резерви на пенсионна 

схема, както и други задължения и 

права, и съответните активи, или 

техния паричен еквивалент, на 
приемащи институции, които са 

лицензирани или регистрирани в други 

държави членки, при условие че в 

случай на прехвърляне на част от 

пенсионната схема се гарантира 

жизнеспособността на 

прехвърлената и на оставащата част 

от пенсионната схема и след 

прехвърлянето правата на членовете 
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са защитени по подходящ начин. 

Приемащата институция управлява 

пенсионната схема в съответствие с 

разпоредбите на социалното и 

трудовото право на приемащата 

държава членка, като по този начин 

няма да променя равнището на 

закрила за членовете и 

бенефициерите, засегнати от 

прехвърлянето. 

 

Изменение   28 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Ако в националното социално и 

трудово право относно организацията на 

пенсионните системи не е предвидено 

друго, прехвърлянето и условията по 

него се подлагат на предварително 

одобрение от страна на засегнатите 

членове и бенефициери или, когато е 

приложимо, на техните представители. 

Във всеки случай поне четири месеца 

преди да бъде подадено заявлението по 

параграф 2 на засегнатите членове и 

бенефициери или когато е уместно на 

техните представители се предоставя 

информация относно условията по 

прехвърлянето. 

3. Освен ако в националното социално и 

трудово право относно организацията на 

пенсионните системи не е предвидено 

друго, прехвърлянето и условията по 

него се подлагат на предварително 

одобрение от страна на засегнатите 

членове и бенефициери или, когато е 

приложимо, на техните представители 

или от предприятието осигурител, в 

случай че то е частично или изцяло 

задължено да осигури пенсионните 

обезщетения. Във всеки случай поне 

четири месеца преди да бъде подадено 

заявлението по параграф 2 на 

засегнатите членове и бенефициери или 

когато е уместно на техните 

представители се предоставя 

информация относно условията по 

прехвърлянето. 

 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 14 – параграф 5 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Комисията предлага всички 

необходими мерки, за да предотврати 

евентуални нарушения, предизвикани 

от различните нива на лихвените 

проценти, и за да защити на 

интересите на бенефициерите и 

членовете на всички схеми. 

Обосновка 

Повторно въвеждане на оригиналния текст от директивата, тъй като това е 

разпоредба, предназначена да защитава бенефициерите и членовете на схемите. 

 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 15 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В случай на трансгранична дейност 

като тази, посочена в член 12, 

техническите резерви следва да бъдат 

изцяло покрити във всеки един 

момент за всички управлявани 

пенсионни схеми. Ако това условие не 

бъде спазено, компетентните органи 

на държавата членка по произход се 

намесват в съответствие с член 62. 

За да се гарантира спазването на 

това изискване, държавата членка по 

произход може да изиска разделяне на 

активите от пасивите. 

3. Условията, посочени в параграфи 1 

и 2 също така се прилагат в случай на 

трансгранична дейност, както е 

посочено в член 12, при условие  че 

интересите на работниците, на 

членовете и на бенефициерите са 

защитени по подходящ начин. 

 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки могат да решат 

да позволят критерии за инвестиции, 

които биха могли да са с по-ниска 

доходност, но с по-голяма социална 

полза, ако заинтересованите страни 

са съгласни. 

 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1 – буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) тяхната професионална 

квалификация, знания и опит са 

адекватни, така че да им позволят да 

гарантират стабилно и разумно 

управление на институцията и надлежно 

да изпълняват своите ключови функции 

(изискване за квалификация); и 

а) тяхната квалификация, знания и опит 

общо са адекватни, така че да им 

позволят да гарантират стабилно и 

разумно управление на институцията и 

надлежно да изпълняват своите 

ключови функции (изискване за 

квалификация);  и 

 

 

Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Директива 2010/76/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета1a 

се прилага също за лицата, които 

ефективно управляват ИППО, за да се 

гарантира разумна политика за 

определяне на възнагражденията. 

 __________________ 

 1a Директива 2010/76/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 24 ноември 2010 година за 
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изменение на директиви 2006/48/ЕО и 

2006/49/ЕО по отношение на 

капиталовите изисквания за 

търговските портфейли и за 

пресекюритизация и на надзорния 

преглед на политиките за 

възнагражденията (ОВ L 329, 

14.12.2010 г., стр. 3) 

 

Изменение   34 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

[...] заличава се 

 

 

Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 29 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Оценката на риска за пенсиите е 

неразделна част от оперативната 

стратегия и се взема предвид при 

стратегическите решения на 

институцията. 

4. Оценката на риска за пенсиите се 

извършва редовно и незабавно след 

всяка значителна промяна в рисковия 

профил на институцията или на 

пенсионната схема. Тя се предоставя 

на членовете на схемата и се 

публикува. 

 

Изменение   36 

Предложение за директива 

Член 30 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 30 заличава се 

Делегиран акт за оценката на риска 

за пенсиите 
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Комисията се оправомощава да 

приеме делегиран акт в съответствие 

с член 77, с който се определят 

подробни правила относно: 

 

а) елементите, които да бъдат 

обхванати от член 29, параграф 2; 

 

б) методите, посочени в член 29, 

параграф 3, като се взема предвид 

откриването и оценяването на 

рисковете, на които те са или могат 

да бъдат изложени в краткосрочен 

или в дългосрочен план; и 

 

в) честотата на изготвяне на 

оценката на риска за пенсиите, като 

се имат предвид изискванията по 

член 29, параграф 1. 

 

С делегирания акт не се налагат 

допълнителни изисквания за 

финансиране извън предвидените в 

настоящата директива. 

 

 

 

Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 38 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В зависимост от естеството на 

въведената пенсионна схема 

държавите членки гарантират, че 

всяка институция, установена на тяхна 

територия, предоставя на 

потенциалните членове, настоящите 

членове и бенефициерите поне 

информацията, посочена в 

членове 39—53 и членове 55—58 . 

1. В зависимост от естеството на 

въведената пенсионна схема всяка 

държава членка гарантира, че всяка 

институция, установена на нейна 

територия, предоставя на 

потенциалните членове, настоящите 

членове и бенефициерите относимата 

информация, като взема предвид 

различните потребности от 

информация на потенциалните 

членове, настоящите членове и 

бенефициерите, както е определено в 

настоящата глава. 

 Информацията, посочена в първа 

алинея, отговаря на нуждите на 

ползвателя, написана е по разбираем и 
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лесен за използване начин и редовно се 

актуализира и е в съответствие с 

Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания, по-специално 

във връзка с достъпността и достъпа 

до информация, така както е 

предвидено съответно в членове 3 и 21 

от нея; 

 

Изменение  38 

Предложение за директива 

Член 38 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Информацията отговаря на всички 

от следните изисквания: 

заличава се 

а) тя се актуализира редовно;  

б) тя е написана ясно на 

недвусмислен, прецизен и разбираем 

език, като се избягва използването на 

професионален жаргон и 

професионална терминология, ако тя 

може да бъде заместена с 

общоразбираеми понятия; 

 

в) тя не е подвеждаща и се отличава 

със съгласуваност в изказа и 

съдържанието; 

 

г) тя се представя по начин, който е 

лесен за четене, като се използва 

четлив шрифт. 

 

Не се разрешава използването на 

цветове, ако те може да направят 

информацията по-трудно разбираема, 

в случай че извлечението от 

индивидуалната партида е 

отпечатано или фотокопирано в 

черно-бяло. 
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Изменение  39 

Предложение за директива 

Член 39 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират по 

отношение на всяка институция, 

установена на тяхната територия, че 

членовете са достатъчно информирани 

за условията на пенсионната схема, по-

специално що се отнася до: 

1. В зависимост от характера на 

установената пенсионна схема 
държавите членки гарантират по 

отношение на всяка институция, 

установена на тяхната територия, че 

членовете са достатъчно информирани 

за условията на пенсионната схема, по-

специално що се отнася до: 

а) правата и задълженията на 

заинтересованите страни по 

пенсионната схема; 

а) правата и задълженията на 

заинтересованите страни по 

пенсионната схема; 

б) финансовите и техническите 

рискове и другите рискове свързани с 

пенсионната схема;  

б)  финансовите рискове, свързани с 

пенсионната схема, доколкото те са 

от значение за членовете и 

бенефициерите; 

в) естеството и разпределянето на 

тези рискове.  

 

 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Член 39 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При схеми, при които членовете 

носят инвестиционен риск и които 

предвиждат повече от един вариант с 

различни инвестиционни профили, в 

допълнение към информацията, 

посочена в букви а), б) и в) от 

параграф 1, членовете получават 

информация за условията по отношение 

на съществуващата гама от 

инвестиционни варианти, основния 

инвестиционен вариант и, когато е 

приложимо, правилото на пенсионната 

схема за насочване на определен член 

2. При схеми, при които членовете 

носят инвестиционен риск и които 

предвиждат повече от един вариант с 

различни инвестиционни профили, 

членовете получават информация за 

условията по отношение на 

съществуващата гама от инвестиционни 

варианти, основния инвестиционен 

вариант и, когато е приложимо, 

правилото на пенсионната схема за 

насочване на определен член към даден 

инвестиционен вариант. 
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към даден инвестиционен вариант. 

 

Изменение  41 

Предложение за директива 

Член 40 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 40 a 

 Извлечение от индивидуалната 

партида 

[Заменя членове 40-54 от 

предложението на Комисията.] 

1. При определянето на правилата 

относно извлечението от 

индивидуалната пенсионна партида 

компетентният орган на държавата 

членка изисква: 

 а) извлечението от индивидуалната 

пенсионна партида да съдържа 

ключовата относима информация за 

членовете, като се отчита 

специфичното естество на 

националните системи и на 

националното социално, трудово и 

данъчно законодателство;  

 б) информацията в извлечението от 

индивидуалната пенсионна партида 

да бъде ясно написана, представена 

сбито и лесна за четене; 

 в) институциите да могат да 

предоставят извлечението от 

индивидуалната партида на траен 

носител или на уебсайт. При 

поискване членовете и 

бенефициерите получават безплатно 

хартиен екземпляр в допълнение към 

електронните средства. 

 2. В контекста на настоящата 

директива „ключова относима 

информация за членовете“ означава: 

 а) личните данни на члена, 

включително ясно указана пенсионна 

възраст или датата на получаване на 
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пенсионни обезщетения; 

 б) идентификация на институцията 

и идентификация на пенсионната 

схема на члена; 

 в) точната дата, за която се отнася 

информацията в извлечението от 

индивидуалната партида; 

 г) когато е приложимо, информация 

относно пълните или частичните 

гаранции съгласно пенсионната схема. 

В случай че се предоставя гаранция, 

извлечението от индивидуалната 

партида съдържа кратко обяснение 

относно естеството на гаранцията и 

предоставя информация относно 

текущото ниво на финансиране на 

натрупаните по партидата на члена 

индивидуални права; 

 (д) информация относно 

прогнозираната пенсия, като се 

отчитат специфичното естество и 

организацията на пенсионната схема. 

 3. Държавите членки гарантират, че 

при поискване от члена цялата 

допълнителна относима информация 

е налична и лесно достъпна в лесна за 

използване от потребителите форма. 

Тя може да бъде предоставена в 

извлечението от индивидуалната 

партида или да бъде предоставена по 

друг начин и може да включва 

следното: 
 

 а) информация относно салдото, 

вноските и разходите на пенсионната 

схема, като се отчитат 

специфичното естество и 

организацията на пенсионната схема; 
 

 б) когато е относимо, като се вземе  

предвид специфичното естество и 

организацията на пенсионната схема 

– информация относно 

инвестиционния профил; 

 в) когато е относимо, като се вземе 

предвид специфичното естество и 
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организацията на пенсионната схема 

– информация относно предишни 

резултат;. 

 4. Държавите членки обменят най-

добри практики по отношение на 

формàта и съдържанието на 

извлечението от индивидуалната 

партида. 
 

 

 

Изменение 42 

Предложение за директива 

Член 55 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 55а 

 Друга информация и документи, 

които да бъдат представени 

[Заменя членове 55-58 от 

предложението на Комисията.] 

1. Институцията гарантира, че 

потенциалните членове са 

информирани за всички 

характеристики на схемата и за 

всички инвестиционни варианти, 

включително че разполагат с 

информация за това дали и как в 

инвестиционния подход са отразени 

въпросите в областта на околната 

среда, климата, социалното и 

корпоративното управление. Когато 

потенциалните членове нямат избор 

и автоматично биват записани в 

дадена пенсионна схема, те получават 

ключовата информация, отнасяща се 

до тяхното членство, веднага след 

записването. 

 2. Институциите предоставят на 

всеки член поне две години преди 

настъпване на предвидената в 

схемата пенсионна възраст или по 

негово искане следната информация в 

допълнение към извлечението от 

индивидуалната партида: 

 а) балансирана информация за 
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вариантите, които са на 

разположение на членовете при 

получаване на техните доходи от 

пенсии; 

 б) когато средствата от 

пенсионната схема не се изплащат 

като пожизнен анюитет, 

балансирана информация за 

продуктите за изплащане на 

обезщетенията, които са на 

разположение. 

 Институциите предоставят на 

бенефициерите информация относно 

дължимите обезщетения и 

съответните варианти за 

изплащането им. Когато значителен 

дял от инвестиционния риск се носи 

от бенефициерите през периода на 

изплащане на обезщетенията, 

държавите членки гарантират, че 

бенефициерите получават подходяща 

информация. 

 3. По искане на даден член, 

бенефициер или на техни 

представители институцията 

предоставя следната допълнителна 

информация: 

 а) годишните счетоводни отчети и 

годишните доклади за дейността, 

посочени в член 31, или когато една 

институция отговаря за повече от 

една схема — отчетите и докладите, 

свързани със съответната пенсионна 

схема; 

 б) декларацията за принципите, на 

които се основава инвестиционната 

политика, съгласно посоченото в член 

32 . 

 в) информация относно 

допусканията, използвани при 

изготвянето на прогнозите, посочени 

в член 50; 

 г) информация относно прогнозната 

анюитетна ставка, вида на 

доставчика и продължителността 
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на периода на изплащане на 

обезщетенията, както е посочено в 

член 53, буква в). 

 По искане на даден член 

институцията също така представя: 

 а) целевото равнище на пенсионните 

обезщетения, ако е приложимо; 

 б) размера на обезщетенията в случай 

на преустановяване на трудовото 

правоотношение. 

 

Изменение   43 

Предложение за директива 

Член 59 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Основната цел на пруденциалния 

надзор е защитата на членовете и 

бенефициерите. 

1. Основната цел на пруденциалния 

надзор е защитата на правата на 

членовете и бенефициерите и 

стабилността и доброто състояние 

на институциите. 

 

Изменение   44 

Предложение за директива 

Член 59 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Без да се засяга основната цел на 

пруденциалния надзор, както е посочена 

в параграф 1, държавите членки 

гарантират, че при изпълнение на 

общите им задължения 

компетентните органи надлежно 

разглеждат евентуалното 

въздействие, което решенията им 

може да окажат върху 

стабилността на съответните 

финансови системи в Съюза, по-

специално в случай на извънредни 

ситуации, като вземат предвид 

2. Без да се засяга основната цел на 

пруденциалния надзор, както е посочена 

в параграф 1, настоящата директива 

подкрепя установяването и 

функционирането на институции за 

професионално пенсионно осигуряване 

(ИППО), насърчава ефективното им 

управление и администриране и 

засилва привлекателността им за 

работодателите и работниците. 
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наличната към дадения момент 

информация. 

 

Изменение   45 

Предложение за директива 

Член 60 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

институциите за професионално 

пенсионно осигуряване подлежат на 

пруденциален надзор, включително 

надзор върху: 

Без да се засяга националното 

социално и трудово законодателство, 
държавите членки гарантират, че 

институциите за професионално 

пенсионно осигуряване подлежат на 

пруденциален надзор, включително 

надзор върху: 

 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Член 73 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. С оглед на необходимостта от 

предприемане на действие на 

равнището на Съюза, за да се развият 

допълнително професионалните 

пенсионни системи в държавите 

членки, Комисията: 

 а) осъществява по-нататъшни 

стъпки в подкрепа на 

сътрудничеството на държавите 

членки със социалните партньори при 

развитието на повече пенсионни 

системи по втория стълб; 

 б) създава група на високо равнище от 

експерти, която да проучи начините 

за увеличаване на пенсионните 

спестявания по втори стълб в 

държавите членки, включително 

насърчаването на обмена на най-

добри практики между държавите 
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членки.  

 

Изменение   47 

Предложение за директива 

Член 75 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Четири години след влизането в сила 

на настоящата директива 

Комисията прави преглед на настоящата 

директива и докладва на Европейския 

парламент и на Съвета относно нейното 

прилагане и ефективност. 

Шест години след влизането в сила на 

настоящата директива Комисията прави 

преглед на настоящата директива и 

докладва на Европейския парламент и 

на Съвета относно нейното прилагане и 

ефективност. 

 

Изменение   48 

Предложение за директива 

Член 77 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 77 заличава се 

Делегиране на правомощия  

1. На Комисията се предоставят 

правомощията да приема делегирани 

актове при спазване на условията, 

посочени в настоящия член. 

 

2. Посоченото в член 24, параграф 3, 

членове 30 и 54 делегиране на 

правомощия може по всяко време да 

бъде оттеглено от Европейския 

парламент или Съвета. С решението 

за отмяна се прекратява 

делегирането на посочените в това 

решение правомощия. То поражда 

действие в деня след публикуването 

му в Официалния вестник на 

Европейския съюз или на по-късна 

дата, посочена в него. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

 

3. Веднага след като приеме делегиран  
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акт, Комисията уведомява 

едновременно Европейския парламент 

и Съвета. 

4. Делегиран акт, приет съгласно член 

24, параграф 3, членове 30 и 54 влиза в 

сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито 

Съветът не са представили 

възражения в срок от три месеца след 

нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът 

са уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Този срок се 

удължава с три месеца по 

инициатива на Европейския 

парламент и Съвета. 
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