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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 

въпроси да включи в доклада си следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива – акт за изменение 

Член 2 – точка 68 

Директива 2009/138/ЕО 

Член 301в - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В срок от два месеца от датата на 

уведомлението Европейският парламент 

и Съветът могат да възразят срещу 

делегирания акт. По инициатива на 

Европейския парламент или Съвета този 

срок се удължава с един месец. 

В срок от три месеца от датата на 

уведомлението Европейският парламент 

и Съветът могат да възразят срещу 

делегирания акт. По инициатива на 

Европейския парламент или Съвета този 

срок се удължава с един месец. 

Обосновка 

Срокът за отправяне на възражения трябва да бъде увеличен, за да разполагат 

Парламентът и Светът с достатъчно време за пълно проучване на предложения 

делегиран акт и да вземат квалифицирано становище по него. 

 

Изменение  2 

Предложение за директива – акт за изменение 

Член 2 – точка 70 

Директива 2009/138/ЕО 

Член 308a – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато Комисията е приела делегиран 

акт в съответствие с член 308б, 

параграф 1, член 35, параграф 5 не се 

прилага за срок от най-много 5 години 

от посочената в член 309, параграф 1, 

първа алинея дата. 

1. Когато Комисията е приела делегиран 

акт в съответствие с член 308б, 

параграф 1, член 35, параграф 5 не се 

прилага за срок от най-много 3 години 

от посочената в член 309, параграф 1, 

първа алинея дата. 
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Обосновка 

На етапа на предварително обсъждане беше поставен въпросът за 

несъответствието между член 308а, параграф 1 и член 308б, буква а) - първият 

предвижда преходен период от пет години, а вторият - три години. Според 

представителя на Комисията правилният период от време е три години. Целта на 

изменението е да се премахне тази техническа неточност.  
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