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(1) Текст от значение за ЕИП
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Актовете, чиито заглавия се отпечатват със светъл шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък
срок на действие.
Заглавията на всички останали актове се отпечатват с получер шрифт и се предшестват от звездичка.
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I
(Законодателни актове)

ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА 2014/51/ЕC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 16 април 2014 година
за изменение на Директива 2003/71/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Регламент (ЕО) № 1060/2009,
Регламент (ЕО) № 1094/2010 и Регламент (ЕО) № 1095/2010 във връзка с правомощията на Евро
пейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуря
ване) и на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 50, 53, 62 и 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 (3),
като имат предвид, че:
(1)

Финансовата криза през 2007 и 2008 г. разкри сериозни слабости по отношение на финансовия надзор, както в
конкретни случаи, така и по отношение на финансовата система като цяло. Моделите за надзор на национално
равнище изостават по отношение на финансовата глобализация и наличието на интегрирани и взаимосвързани
европейски финансови пазари, където много финансови институции извършват трансгранични операции. Кризата
разкри сериозни слабости по отношение на сътрудничеството, координацията, последователното прилагане на
правото на Съюза и доверието между националните компетентни органи.

(2)

В редица резолюции, приети преди и по време на финансовата криза, Европейският парламент призова за постигане
на по-интегриран европейски надзор, за да се гарантират истински равни условия за всички участници на равни
щето на Съюза, и за това надзорът да отразява нарастващата интеграция на финансовите пазари в Съюза, поспециално в резолюциите си от 13 април 2000 г. относно съобщението на Комисията, озаглавено „Изпълнение на
рамката за финансовите пазари: план за действие“, в резолюцията си от 21 ноември 2002 г. относно правилата за
осъществяване на пруденциален надзор в Европейския съюз, в резолюцията си от 11 юли 2007 г. относно полити
ката в областта на финансовите услуги (2005—2010 г.) — Бяла книга, в резолюцията си от 23 септември 2008 г.,
съдържаща препоръки към Комисията относно хедж фондовете и фондовете за частно участие, в резолюцията си от
9 октомври 2008 г., съдържаща препоръки към Комисията относно последващи мерки при процеса „Ламфалуси“:
бъдеща структура на надзора, както и в позициите си от 22 април 2009 г. относно измененото предложение за
директива на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането и упражняването на застрахователна и
презастрахователна дейност (Платежоспособност II) и от 23 април 2009 г. относно предложението за регламент на
Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг.

(1) ОВ C 159, 28.5.2011, стр. 10.
(2) ОВ C 218, 23.7.2011, стр. 82.
(3) Позиция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 април
2014 г.
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(3)

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

(4)

Финансовата стабилност е предпоставка за това реалната икономика да осигурява работни места, кредитиране и
растеж. Финансовата криза разкри сериозни слабости на финансовия надзор, който не съумя да предвиди неблаго
приятните макропруденциални промени или да предотврати натрупването на прекомерни рискове във финансовата
система.

(5)

В заключенията от заседанието си от 18 и 19 юни 2009 г. Европейският съвет препоръча да бъде създадена Евро
пейска система за финансов надзор, която да обхваща три нови Европейски надзорни органа. Той също така препо
ръча целта на системата да бъде повишаване на качеството и последователността на националния надзор, засилване
на надзора върху трансграничните групи, създаване на единен Европейски правилник, приложим за всички финан
сови институции във вътрешния пазар. Той подчерта, че Европейските надзорни органи („ЕНО“) също следва да
имат надзорни правомощия спрямо агенциите за кредитен рейтинг и прикани Комисията да подготви конкретни
предложения относно това как Европейската система за финансов надзор („ЕСФН“) би могла да играе важна роля в
кризисни ситуации.

(6)

През 2010 г. Европейският парламент и Съветът приеха три регламента за създаване на ЕНО: Регламент (ЕС)
№ 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1) за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски
банков орган), Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2) за създаване на Европейски
надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) („ЕОЗППО“) и Регла
мент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3) за създаване на Европейски надзорен орган
(Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП) като част от ЕСФН.

(7)

За да може ЕСФН да функционира ефективно, са необходими промени в законодателните актове на Съюза в
областта на действие на тези три ЕНО. Тези промени засягат определянето на приложното поле на определени
правомощия на ЕНО, включването на определени правомощия в съществуващите процеси, установени в съответните
законодателни актове на Съюза, както и изменения с цел осигуряване на гладкото и ефективно функциониране на
ЕНО в рамките на ЕСФН.

(8)

Създаването на ЕНО следва съответно да бъде придружено от изготвянето на единен европейски правилник, който
ще осигури последователното хармонизиране и еднообразното прилагане, като по този начин ще допринесе за още
по-ефективното функциониране на вътрешния пазар и по-ефективното осъществяване на надзор на микроравнище.
В регламентите за създаване на ЕСФН се предвижда, че ЕНО могат да разработват проекти на технически стандарти
в посочените от съответното законодателство области, които в съответствие с членове 290 и 291 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) ще бъдат представяни на Комисията за приемане чрез делегирани
или изпълнителни актове. Докато в Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) бе устано
вена първата група от тези области, с настоящата директива следва да се определи допълнителна група от области,
особено по отношение на Директиви 2003/71/ЕО и 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), на
Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета (6) и на Регламенти (ЕС) № 1094/2010 и
(ЕС) № 1095/2010.

(1) 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).
(2) Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган
(Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на
Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).
3
( ) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган
(Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Коми
сията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
4
( ) Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. във връзка с правомощията на Европейския надзорен
орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуря
ване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120).
(5) Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застра
хователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).
(6) Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг
(ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 1).
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(9)

Съответните законодателни актове следва да определят областите, в които ЕНО са оправомощени да разработват
проекти на технически стандарти, и начина на приемане на тези стандарти. Съответните законодателни актове
следва да установят елементите, условията и характеристиките, както предвижда член 290 от ДФЕС в случай на
делегирани актове,.,.

(10)

С определянето на областите, в които следва да се приемат технически стандарти, следва да се постигне подходя
щият баланс между съставянето на единен набор от хармонизирани правила и предотвратяването на излишно
усложненото регулиране и прилагане. Следва да се подберат само тези области, по отношение на които съгласува
ните технически правила ще допринесат значително и ефективно за постигането на целите на съответните законо
дателни актове, като същевременно се гарантира, че политическите решения се вземат от Европейския парламент,
Съвета и Комисията в съответствие с техните обичайни процедури.

(11)

Въпросите, попадащи в обхвата на техническите стандарти, следва да са от подчертано техническо естество, като
тяхното разработване изисква специализирания опит на експерти по надзора. Регулаторните технически стандарти,
приети като делегирани актове, съгласно член 290, ДФЕС, следва да доразвият, уточнят и определят условията за
последователно хармонизиране на правилата, които са част от приетите от Европейския парламент и от Съвета
законодателни актове, като допълват или изменят някои техни несъществени елементи. От друга страна, техниче
ските стандарти за изпълнение, приети под формата на актове за изпълнение, съгласно член 291, ДФЕС, следва да
установят условията за единно прилагане на правните актове. Техническите стандарти следва да не изискват взема
нето на политически решения.

(12)

В случая на регулаторните технически стандарти е уместно да бъде прилагана, по целесъобразност, процедурата,
предвидена съответно в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регла
мент (ЕС) № 1095/2010. Техническите стандарти за изпълнение следва да бъдат приети, по целесъобразност, в
съответствие с процедурата, предвидена съответно в член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС)
№ 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(13)

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

(14)

Съгласно регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010, преди да представят регулатор
ните технически стандарти или техническите стандарти за изпълнение на Комисията, ЕНО следва при необходи
мост да проведат открити обществени консултации по тях и да анализират свързаните с тях възможни разходи и
ползи.

(15)

Следва да е възможно регулаторните технически стандарти и техническите стандарти за изпълнение да предвиждат
преходни мерки със съобразени срокове, ако разходите за незабавното прилагане биха били прекомерно големи в
сравнение с ползите.

(16)

Към момента на приемане на настоящата директива работата, свързана с подготовката на и консултациите, свър
зани с първия набор от мерки за изпълнение на рамковите правила съгласно Директива 2009/138/ЕО е в
напреднал етап. В интерес на ранното приключване на работата по тези мерки е целесъобразно да се позволи на
Комисията, за преходен период, да приема регулаторните технически стандарти, предвидени в настоящата дирек
тива, в съответствие с процедурата за приемане на делегирани актове. Всички изменения на тези делегирани актове
или — след изтичането на преходния период — всички регулаторни технически стандарти за изпълнение на
Директива 2009/138/ЕО следва да бъдат приети в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС)
№ 1094/2010.
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(17)

Освен това е целесъобразно да се разреши на ЕОЗППО, след изтичането на преходен период от две години, да пред
ложи актуализиране на поредица от делегирани актове под формата на регулаторни технически стандарти. Това
актуализиране следва да бъде ограничено до техническите аспекти на съответните делегирани актове и не следва да
предполага вземане на стратегически решения или избор на политики.

(18)

Когато ЕОЗППО подготвя или изготвя проекти на регулаторни технически стандарти за адаптиране на делегираните
актове към развитието на техническите аспекти на финансовите пазари, Комисията следва да гарантира едновре
менно, навременно и подходящо предаване на информацията относно обхвата на тези проекти на регулаторни
технически стандарти на Европейския парламент и на Съвета.

(19)

В Регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 се предвижда механизъм за уреждане
на разногласията между националните надзорни органи. Ако даден национален надзорен орган не е съгласен с
процедурата или същността на дадено действие или бездействие на друг национален надзорен орган в областите,
определени в законодателните актове на Съюза в съответствие с посочените регламенти, когато съгласно съответния
законодателен акт се изисква сътрудничество, координация или съвместно вземане на решение от страна на нацио
налните надзорни органи от повече от една държава членка, по искане на един от националните надзорни органи
съответният ЕНО следва да може да съдейства на органите да постигнат съгласие в рамките на съответните срокове,
установени от ЕНО, който следва да вземе предвид съответните срокове, предвидени в съответното законодателство,
както и сложността и спешния характер на разногласията. В случай че това разногласие продължи, ЕНО следва да
може да разреши въпроса.

(20)

Регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 изискват случаите, в които може да се
използва механизмът за уреждане на разногласия между националните надзорни органи, да бъдат посочени в
секторното законодателство. Настоящата директива следва да определи първия набор от такива случаи в застрахо
вателния и презастрахователния сектор и не следва да засяга добавянето на още случаи в бъдеще. Настоящата
директива не следва да възпрепятства ЕНО да действат в съответствие с други правомощия или да изпълняват зада
чите, посочени в Регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010, включително необвърз
ваща медиация и принос към последователно, ефикасно и ефективно прилагане на правото на Съюза. Освен това в
областите, по отношение на които под някаква форма в съответното право вече е установена необвързваща
медиация или съществуват срокове за съвместните решения, взети от един или повече национални надзорни
органи, ще бъдат необходими изменения за осигуряване на яснота и на безпрепятствено провеждане на процеса на
вземане на съвместно решение, а също, за да се осигури, при необходимост, способността за разрешаване на разно
гласията от страна на ЕНО. Задължителната процедура за уреждане на разногласия е предвидена за разрешаване на
случаи, при които националните надзорни органи не могат да решат помежду си процедурни въпроси или въпроси
по същество, свързани със спазването на правото на Съюза.

(21)

Поради това настоящата директива следва да определи ситуации, при които може да се наложи разрешаване на
процедурен въпрос или въпрос по същество, засягащ съответствието с правото на Съюза, който не може да бъде
разрешен самостоятелно от националните надзорни органи. При такава ситуация един от засегнатите национални
надзорни органи следва да може да повдигне въпроса пред съответния ЕНО. Този ЕНО следва да действа в съответс
твие с регламента за неговото създаване и с настоящата директива. Той следва да може да изиска от съответните
национални надзорни органи да предприемат конкретно действие или да се въздържат от всякакво действие с цел
въпросът да бъде разрешен и да се гарантира съответствие с правото на Съюза със задължително действие за
съответните национални надзорни органи. В случаите, когато съответният законодателен акт на Съюза дава право
на преценка на държавите членки, решенията на даден ЕНО не следва да заместват правото на преценка на нацио
налните надзорни органи, когато то е в съответствие с правото на Европейския съюз.

(22)

В Директива 2009/138/ЕО се предвижда съвместно вземане на решения при одобряването на заявления за използ
ване на вътрешен модел на равнище група или дъщерно предприятие, при одобряването на заявления за създаване
на дъщерно предприятие в съответствие с членове 238 и 239 от въпросната директива, както и при определянето
на орган за групов надзор въз основа на критерии, различни от посочените в член 247 от нея. Във всички тези
области следва чрез изменение да бъде ясно посочено, че при разногласие ЕОЗППО може да разреши разногласието
посредством процеса, установен в Регламент (ЕС) № 1094/2010. Този подход изяснява, че макар да не следва
ЕОЗППО да замества оперативната самостоятелност на националните надзорни органи, следва да бъде възможно
разногласията да бъдат разрешени, а сътрудничеството да бъде укрепено, преди по отношение на дадена инсти
туция да бъде взето или издадено окончателно решение от националния надзорен орган. ЕОЗППО следва да разре
шава разногласията, като посредничи между противоречащите си становища на надзорните органи.
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(23)

Новата структура в областта на надзора, установена от ЕСФН, ще изисква от националните надзорни органи да
сътрудничат тясно с ЕНО. С измененията на съответните законодателни актове следва да се осигури премахването
на правните пречки пред задълженията за обмен на информация, включени в Регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС)
№ 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010, както и това, че предоставянето на данни не създава ненужни администра
тивни тежести.

(24)

От застрахователните и презастрахователните предприятия следва да се изисква само да предоставят такава инфор
мация на своите национални надзорни органи, която е от значение за надзора, като се вземат предвид целите на
надзора, посочени в Директива 2009/138/ЕО. Информация за пълен списък на активите, предоставяна елемент по
елемент както и друга информация, предоставяна на определени периоди, по-кратки от една година, следва да се
изисква единствено когато ползата от допълнителните сведения, получени от националните надзорни органи за
целите на контрола върху финансовото състояние на предприятията или във връзка с потенциалното въздействие
на техните решения върху финансовата стабилност, надхвърля тежестта, свързана с изчисляването и предаването на
тази информация. След оценка на естеството, мащаба и сложността на рисковете, свързани с дейността на пред
приятието, националните надзорни органи следва да имат правомощието да разрешават ограничения по отношение
на честотата и обхвата на докладваната информация или да освобождават от задължението за докладване елемент
по елемент само когато предприятието не надвишава определени прагове. Следва да се гарантира, че най-малките
предприятия са допустими за ограничения и освобождаване и че тези предприятия не представляват повече от
20 % от животозастрахователния и общо застрахователния пазар на дадена държава членка или от нейния преза
страхователен пазар.

(25)

С цел да се гарантира, че информацията, докладвана от участващите застрахователни и презастрахователни пред
приятия или застрахователни холдинги на нивото на групата, е точна и пълна, националните надзорни органи не
следва да допускат ограничения по отношение на информацията, която трябва да се докладва, или да освобождават
от докладване елемент по елемент предприятия, които принадлежат към дадена група, освен в случаите, когато
националният надзорен орган се е уверил, че докладването би било неуместно с оглед естеството, мащаба и слож
ността на рисковете, характерни за дейността на групата.

(26)

В областите, в които по силата на Директива 2009/138/ЕО Комисията е понастоящем оправомощена да приема
мерки за изпълнение, когато тези мерки представляват незаконодателни актове от общ характер, които допълват
или изменят определени несъществени елементи от тази Директива по смисъла на член 290 от ДФЕС Комисията
следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с този член или регулаторни технически
стандарти в съответствие с член 10 и член 14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

(27)

С цел да гарантира еднаквото третиране на всички застрахователни и презастрахователни предприятия при изчис
ляването на капиталовото изискване за платежоспособност съгласно Директива 2009/138/ЕО на базата на стан
дартната формула, или да отчете развитието на пазара, Комисията следва да бъде оправомощена да приема делеги
рани актове във връзка с изчисляването на капиталовото изискване за платежоспособност на базата на стандартната
формула.

(28)

В случаите, когато рисковете не са покрити адекватно от даден подмодул, ЕОЗППО следва да бъде оправомощен да
разработи проекти на регулаторни технически стандарти по отношение на количествените ограничения и крите
риите за допустимост на активите за капиталовите изисквания за платежоспособност въз основа на стандартната
формула.

(29)

За да се даде възможност за съгласуваното изчисляване на техническите резерви от страна на застрахователните и
презастрахователните предприятия съгласно Директива 2009/138/ЕО, е необходимо един централен орган да може
редовно да извлича, публикува и актуализира определена техническа информация във връзка със срочната струк
тура на безрисковия лихвен процент, отчитайки наблюденията над финансовите пазари. Начинът на извличане на
съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент следва да бъде прозрачен. С оглед на техническия
характер и застрахователното естество на тези задачи те следва да бъдат осъществявани от ЕОЗППО.

(30)

Съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент следва да избягва изкуствената променливост на
техническите резерви и на допустимите собствени средства и да осигурява стимули за добро управление на риска.
Изборът на начална точка на екстраполацията на безрискови лихвени проценти следва да позволи на предприя
тията да обвържат с облигации паричните потоци, които са дисконтирани с неекстраполираните лихвени проценти
при изчисляването на най-добра прогнозна оценка. При пазарни условия, подобни на тези към датата на приемане
на настоящата директива, началната точка на екстраполация на безрискови лихвени проценти, по-специално за
еврото, следва да бъде при падеж от 20 години. При пазарни условия, подобни на тези към датата на влизане в
сила на настоящата директива, екстраполираната част на съответната срочна структура на безрисковия лихвен
процент, по-специално на еврото, следва да клони по такъв начин към крайния форуърден лихвен процент, че за
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падежите от 40 години след началната точка на екстраполацията екстраполираните форуърдни лихвени проценти
да не се различават с повече от три базисни пункта от крайния форуърден лихвен процент. За валути, различни от
еврото, при определяне на началната точка на екстраполацията на безрисковите лихвени проценти и подходящия
период на конвергенция към крайния форуърден лихвен процент следва да се вземат предвид характеристиките на
местните пазари на облигации и суапове.
(31)

Когато застрахователните и презастрахователните предприятия притежават облигации или други активи с характе
ристики, свързани с паричните потоци сходни с тези на падежа, те не са изложени на риск от променящите се
спредове на тези активи. За да се избегнат ситуации, при които промените в спредовете на активите се отразяват на
размера на собствения капитал на тези предприятия, те следва да имат възможност да коригират съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент за изчисляването на най-добрата прогнозна оценка в съответствие
с движението на спредовете на техните активи. Прилагането на такива изравнителни корекции следва да бъде
предмет на одобрение от надзорните органи и чрез строги изисквания за активите и пасивите следва да се гаран
тира, че застрахователните и презастрахователните предприятия могат да задържат собствеността върху активите си
до падежа. По-специално паричните потоци на активите и пасивите следва да бъдат приведени в съответствие и
активите следва да бъдат заменяни с цел запазване на съответствието само когато очакваните парични потоци са се
променили значително, например в случай на понижаване на рейтинга или неизпълнение на облигация. Застрахо
вателните и презастрахователните предприятия следва да оповестяват публично въздействието на изравнителните
корекции върху финансовото им състояние, за да се гарантира достатъчна прозрачност.

(32)

За да се избегне проциклично инвестиционно поведение, застрахователните и презастрахователните предприятия
следва да имат възможност да коригират съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент с цел изчис
ляване на най-добрата прогнозна оценка на техническите резерви, за да смекчат последствията от прекомерни спре
дове на облигации. Такава корекция за променливост следва да се основава на референтните портфейли за съответ
ните валути на тези предприятия, и когато е необходимо да се гарантира представителност, на референтните
портфейли за националните застрахователни пазари. Застрахователните и презастрахователните предприятия следва
да оповестяват публично въздействието на корекциите за променливост върху финансовото им състояние, за да се
гарантира достатъчна прозрачност.

(33)

С оглед на голямото значение на дисконтирането за изчисляването на техническите резерви Директива
2009/138/ЕО следва да гарантира еднакви условия при избора на дисконтовите лихвени проценти от страна на
застрахователните и презастрахователните предприятия. За да се гарантират такива еднакви условия, на Комисията
следва да се предоставят изпълнителни правомощия, за да предвиди съответните срочни структури на безрисковия
лихвен процент за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка и основните спредове при изчисляването на
изравнителните корекции и на корекциите за променливост. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в
съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1).Тези актове за изпълнение
следва да се основават на техническа информация, получена и публикувана от ЕОЗППО. За приемането на тези
актове за изпълнение следва да бъде използвана процедурата по консултиране.

(34)

Комисията следва да приеме актове за изпълнение с незабавно приложение, когато в надлежно обосновани случаи,
свързани със съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, наложителни причини за спешност
изискват това.

(35)

С цел смекчаване на нежелани потенциални проциклични ефекти, периодът за възстановяване на нарушеното капи
талово изискване за платежоспособност следва да се удължи при извънредни неблагоприятни ситуации, включи
телно в случай на сривове на финансовите пазари, продължителни условия на ниски лихвени проценти и катастро
фични събития със значително въздействие върху застрахователните и презастрахователните предприятия, предста
вляващи значителен дял от пазара или засегнати видове дейности. ЕОЗППО следва да носи отговорност за деклари
рането на настъпването на извънредни неблагоприятни ситуации и Комисията следва да бъде оправомощена да
приема мерки посредством делегирани актове и актове за изпълнение, определящи критериите и съответните
процедури.

(36)

В контекста на изравнителната корекция на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, предви
дена по силата на настоящата директива, изискването портфейлът от застрахователните и презастрахователните
задължения, към които се прилага изравнителната корекция и целевият портфейл от активи да се идентифицират,
организират и управляват отделно от другите дейности на предприятията и посочените активи да не могат да се
използват за покриването на загуби, възникнали от други дейности на предприятията следва да се разбират в
икономически смисъл. Тя не следва да предполага изискване за държавите членки да разполагат с правна
концепция за обособени средства в националното законодателство. Предприятия, които използват изравнителна
корекция, следва да идентифицират, организират и управляват портфейла от активи и задължения отделно от оста
налите части на дейността и поради това не следва да се разрешава да се посрещат рискове, възникващи в друга

(1) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и прин
ципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна
на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011, стр. 13)
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част от дейността, като се използват целеви портфейл от активи. Макар това да позволява ефикасно управление на
портфейла, намалените възможност за прехвърляне и обхват за диверсификация между целевия портфейл и остана
лата част от нуждите на предприятието трябва за целите на изравнителните корекции да бъде отразено в корекции
по отношение на собствените средства и капиталовите изисквания за платежоспособност.
(37)

Спредът на референтния портфейл, посочен в настоящата директива, следва да бъде определен по прозрачен начин,
като се използват съответните показатели, ако такива съществуват.

(38)

С цел да се гарантира прозрачно прилагане на корекцията за променливост, изравнителната корекция и преходните
мерки относно безрисковия лихвен процент и техническите разпоредби, предвидени по силата на настоящата
директива, застрахователните и презастрахователните предприятия следва да оповестяват публично въздействието
на неприлагането на тези мерки върху финансовото им състояние, включително върху размера на техническите
резерви, капиталовото изискване за платежоспособност, минималното капиталово изискване съгласно Директива
2009/138/ЕО, основните собствени средства и размера на собствените средства, допустими за покриване на мини
малното капиталово изискване и капиталовото изискване за платежоспособност.

(39)

В националното си законодателство държавите членки следва да могат да предоставят на своите национални
надзорни органи правото да разрешават и при изключителни обстоятелства да отхвърлят използването на корек
цията за променливост.

(40)

За да се гарантира хармонизираното осигуряване на определени технически данни, служещи за изчисляването на
капиталовото изискване за платежоспособност посредством стандартната формула, които например да позволят
хармонизиран подход при използването на рейтинги, на ЕОЗППО следва да бъдат делегирани специфични задачи.
Признаването на агенциите за кредитен рейтинг следва да бъде съгласувано и приведено в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1060/2009, Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1) и Директива
2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2). Следва да се избягва припокриване с Регламент (ЕО)
№ 1060/2009, и за тази цел е обоснована ролята на Съвместния комитет на европейските надзорни органи,
създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010. ЕОЗППО
следва да използва оптимално компетентността и експертния опит на ЕОЦКП. Подробностите във връзка с начина
на изпълнението на тези задачи следва да бъдат допълнително уточнени в мерките, които ще бъдат приети чрез
делегирани актове или актове за изпълнение.

(41)

Списъците на регионалните правителства и местни органи на властта, публикувани от ЕОЗППО, не следва да бъдат
по-подробни, отколкото е необходимо, за да се гарантира, че тези правителства или органи се третират по същия
начин само когато рисковете от експозиция са същите като тези за централните правителства.

(42)

За да се гарантира в рамките на Директива 2009/138/ЕО хармонизиран подход при определянето на обстоятел
ствата, позволяващи удължаване на срока за възстановяване при нарушения на капиталовото изискване за плате
жоспособност, следва да бъдат уточнени условията, които представляват извънредна неблагоприятна ситуация.
ЕОЗППО следва да носи отговорност за декларирането на настъпването на такива извънредни неблагоприятни
ситуации и Комисията следва да бъде оправомощена да приема мерки посредством делегирани актове и актове за
изпълнение, уточняващи критериите и съответните процедури в случай на такива извънредни неблагоприятни
ситуации.

(43)

За да се гарантира междусекторната съгласуваност и да се отстранят несъответствията между интересите на пред
приятията, които "преопаковат" заеми като търгуеми ценни книжа и други финансови инструменти (издаващи
дружества или спонсори), и интересите на застрахователните или презастрахователните предприятия, които инве
стират в такива ценни книжа или инструменти, Комисията следва да бъде оправомощена да приема мерки посред
ством делегирани актове по отношение на инвестициите в "преопаковани" заеми съгласно Директива 2009/138/ЕО,
с които да се определят не само изискванията, но и последствията от нарушаването на тези изисквания.

(44)

С цел по-голямо сближаване на процедурите за надзорно одобрение, които са предвидени в Директива
2009/138/ЕО по отношение на специфичните параметри на предприятието, политиките за промяна на модела,
схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск и налагането и отмяната на изиск
ване за добавен капитал, Комисията следва да бъде оправомощена да приема мерки посредством делегирани актове,
уточняващи съответната процедура в тези области.

(1) Регламент (ЕС) № 575/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните
институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).
(2) 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).
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(45)

Разработването от Международна асоциация на органите за застрахователен надзор на глобални, базирани на риска
стандарти за платежоспособност е в ход и продължава да насърчава засилването на международната координация
и сътрудничество на надзорните органи. Разпоредбите в Директива 2009/138/ЕО относно делегираните актове на
Комисията за определяне на еквивалентността на режимите за платежоспособност и пруденциалните режими на
трети държави са в съответствие с целите за насърчаване на международното сближаване към въвеждането на осно
вани на риска режими за платежоспособност и пруденциални режими. Тъй като някои трети държави могат да се
нуждаят от повече време за адаптиране и прилагане на режимите на платежоспособност и пруденциалните
режими, покриващи изцяло изискванията за еквивалентност, е необходимо да се определят условията по отно
шение на третирането на режимите на тези трети държави, за да може тези трети държави да бъдат признати като
временно съответстващи на изискванията за еквивалентност. Делегираните актове на Комисията за определяне на
временна еквивалентност отчитат международното развитие, когато това е целесъобразно. Когато Комисията опре
дели, че режимът за пруденциален групов надзор на трети страни временно съответства на изискванията за еквива
лентност, следва да бъде предоставена възможност за допълнителна надзорна отчетност с цел да се осигури защита
на титулярите на полици и бенефициерите в рамките на Съюза.

(46)

Предвид специфичното естество на застрахователния пазар, с цел да се гарантират равнопоставени условия за
застрахователните и презастрахователните предприятия, които са установени в трети държави, независимо дали
тяхното предприятие майка е установено в Съюза или не, Комисията следва да може да прецени, че дадена трета
държава временно отговаря на изискванията за еквивалентност за целите на изчисляване на изискванията за
групова платежоспособност и на допустими собствени средства за удовлетворяване на тези изисквания.

(47)

За да се гарантира правилното информиране на заинтересованите страни относно структурата на застрахователните
или презастрахователни групи, е необходимо информацията относно тяхната правна, управленска и организа
ционна структура да бъде направена достъпна за обществеността. Тази информация следва да съдържа най-малко
сведения относно юридическото наименование, вида дейност и държавата на учредяване на дъщерни предприятия,
материално свързани предприятия и значими клонове.

(48)

Решенията на Комисията, съгласно които режима на платежоспособност или пруденциалният режим на трета
държава е изцяло или временно еквивалентен, следва да вземат предвид при необходимост съществуването, продъл
жителността и естеството на преходните мерки в режимите на тези трети държави.

(49)

За да могат европейските кооперативни дружества, създадени съгласно Регламент (ЕО) 1435/2003 (1), да предос
тавят застрахователни и презастрахователни услуги, е необходимо списъкът на позволените правни форми на
застрахователни и презастрахователни предприятия съгласно Директива 2009/138/ЕО да бъде разширен, за да
включи Европейското кооперативно дружество.

(50)

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

(51)

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

(52)

Определени изпълнителни правомощия, предвидени съгласно член 202 от Договора за създаването на Европейската
общност, следва да бъдат заместени със съответните разпоредби съгласно член 290 от ДФЕС.

(53)

Привеждането на процедурите по комитология в съответствие с ДФЕС, и по-специално с член 290 от него, следва
да бъде направено поотделно за всеки случай. С цел да се отчете техническото развитие на финансовите пазари и
да се определят изискванията, посочени в директивите, изменени с настоящата директива, Комисията следва да
бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. Делегирани актове следва да
бъдат приети по-специално във връзка с подробните разпоредби относно изискванията спрямо управлението,
оценяването, надзорната отчетност и публичното оповестяване, определянето и класифицирането на собствените
средства, стандартната формула за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност (включително
всички последващи промени в областта на добавения капитал) и избора на методите и допусканията за изчисля
ване на техническите резерви.

(1) Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE) (ОВ L 207,
18.8.2003 г., стр. 1).
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(54)

В декларация № 39 относно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, приложена към
Заключителния акт на Междуправителствената конференция, на която беше приет Договорът от Лисабон, Конфе
ренцията отбеляза намерението на Комисията при изготвяне на проектите на делегирани актове в областта на
финансовите услуги да продължи да се консултира с определените от държавите членки експерти в съответствие с
нейната установена практика.

(55)

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

(56)

В светлината на финансовата криза и процикличните механизми, които допринесоха за зараждането ѝ и утежниха
последиците от нея, Съветът за финансова стабилност, Базелският комитет по банков надзор и Г-20 направиха
препоръки за смекчаване на процикличните ефекти на финансовите правила. Тези препоръки имат пряко отно
шение към застрахователните и презастрахователните предприятия като важен елемент от финансовата система.

(57)

За да се постигне последователно прилагане на настоящата директива и да се гарантира макропруденциалният
надзор в целия Европейски съюз е уместно Европейският съвет за системен риск, създаден с Регламент (ЕС)
№ 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1), да разработи принципи, пригодени за икономиката на
Съюза.

(58)

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

(59)

При изчисляването на стандартната формула за капиталовото изискване за платежоспособност експозициите към
квалифицираните централни контрагенти следва да се третират в съответствие с третирането на тези експозиции в
капиталовите изисквания за кредитните и финансовите институции, както е определено в член 4, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 575/2013, по-конкретно по отношение на различията в третирането между квалифицирани
централни контрагенти и други контрагенти.

(60)

За да се гарантира, че целта на Съюза за дългосрочно устойчиво развитие и целите на Директива 2009/138/ЕО за
първостепенна защита на титулярите на полици, както и за осигуряване на финансова стабилност, продължават да
бъдат изпълнявани, Комисията следва да направи преглед на целесъобразността на методите, допусканията и стан
дартните параметри, които се използват при изчисляване на стандартна формула за капиталовото изискване за
платежоспособност, в срок от пет години от датата на прилагане на Директива 2009/138/ЕО. Преразглеждането
следва по-специално да се основава на цялостния опит на застрахователните и презастрахователните предприятия,
които използват стандартната формула за капиталовото изискване за платежоспособност през преходния период. В
прегледа следва също така да се вземат предвид резултатите за всеки клас активи и за финансовите инструменти,
поведението на инвеститорите при тези активи и финансови инструменти, както и развитието при определянето на
международните стандарти в областта на финансовите услуги. Може да бъде необходимо преразглеждането на
стандартните параметри за определени класове активи, например ценни книжа с постоянна доходност и дългос
рочни инфраструктури, да бъде определено като приоритет.

(61)

За да се осигури плавният преход към новия режим съгласно Директива 2009/138/ЕО, е необходимо да се пред
видят поетапно въвеждане и конкретни преходни мерки. С преходните мерки следва да се цели избягване на пазар
ните смущения и ограничаване на въздействието върху съществуващите продукти, а също и осигуряване на предла
гането на застрахователните продукти. Преходните мерки следва да насърчават предприятията да започнат в найкратки срокове да съблюдават конкретните изисквания на новия режим.

(1) Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за пруденциалния надзор върху финан
совата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г.,
стр. 1).
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(62)

Необходимо е да се предвиди преходен режим за дейностите по професионално пенсионно осигуряване, извърш
вани от застрахователни предприятия съгласно член 4 от Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (1), докато Комисията извършва преглед на тази директива. Действието на транснационалния режим следва
да се прекрати с влизането в сила на измененията на Директива 2003/41/ЕО.

(63)

Независимо от очакваното прилагане на Директива 2009/138/ЕО, особено за целите на оценките, отнасящи се до
одобрението на вътрешни модели, допълнителни собствени средства, класификация на собствените средства, специ
фичните за предприятията параметри, схеми със специална цел, основаващия се на срока подмодул на капиталовия
риск и преходните разпоредби относно изчисляването на най-добрата прогнозна оценка по отношение на застрахо
вателните или презастрахователните задължения, отговарящи на отчетените премии по съществуващи договори,
директиви 64/225/EИО (2), 73/239/ЕИО (3), 73/240/ЕИО (4), 76/580/ЕИО (5), 78/473/ЕИО (6), 84/641/ЕИО (7),
87/344/ЕИО (8), 88/357/ЕИО (9) и 92/49/ЕИО (10) на Съвета и Директиви 98/78/ЕО (11), 2001/17/ЕО (12),
2002/83/ЕО (13) и 2005/68/ЕС (14) на Европейския парламент и на Съвета (наричани общо „Платежоспособност I“),
изменени с актовете, изброени в част А на приложение VI към Директива 2009/138/ЕО, следва да продължават да
се прилагат до края на 2015 г.

(64)

В съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията от 28 септември
2011 г. относно обяснителните документи държавите членки се задължават в обосновани случаи да прилагат към
уведомлението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между компо
нентите на дадена директива и съответните елементи от националните инструменти за транспониране. Законода
телят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано по отношение на настоящата директива и Дирек
тива 2009/138/ЕО.

(65)

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

(66)

Поради това Директиви 2003/71/ЕО и 2009/138/ЕО и Регламенти (ЕО) № 1060/2009, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС)
№ 1095/2010 следва да бъдат съответно изменени,

(1) Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за профе
сионално пенсионно осигуряване (ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10).
(2) Директива 64/225/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1964 г. относно премахването на ограниченията относно свободата на установяване и
свободното предоставяне на услуги по отношение на презастраховането и ретроцесията (ОВ L 56, 4.4.1964 г., стр. 878.);
(3) Първа директива на Съвета 73/239/ЕИО от 24 юли 1973 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните
разпоредби относно достъпа до и упражняването на пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховане (ОВ L 228,
16.8.1973 г., стр. 3).
(4) Директива 73/240/ЕИО на Съвета от 24 юли 1973 г. относно премахване на ограниченията на свободата на установяване в областта на
прякото застраховане, различно от животозастраховане (ОВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 20).
(5) Директива 76/580/ЕИО на Съвета от 29 юни 1976 г. за изменение на Директива 73/239/ЕИО относно координирането на законовите,
подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа до и упражняването на пряка застрахователна дейност, различна от
животозастраховане (ОВ L 189, 13.7.1976 г., стр. 13).
(6) Директива 78/473/ЕИО на Съвета от 30 май 1978 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпо
редби относно съзастраховане в Общността (OВ, L 151, 7.6.1978 г., стр. 25).
(7) Директива 84/641/ЕИО на Съвета от 10 декември 1984 г. за изменение, особено по отношение на оказването на помощ на туристи, на
Първата директива 73/239/ЕИО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно
достъпа до и упражняването на пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховане (ОВ L 339, 27.12.1984 г., стр. 21).
(8) Директива 87/344/ЕИО на Съвета от 22 Юни 1987 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпо
редби относно застраховките за съдебни разноски (ОВ L 185, 4.7.1987 г., стр. 77).
(9) Втора Директива 88/357/ЕИО на Съвета от 22 юни 1988 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните
разпоредби, отнасящи се до прякото застраховане, различно от животозастраховането, и за формулиране на разпоредби за улесняване на
ефективното упражняване на свободата на предоставяне на услуги, и за изменение на Директива 73/239/ЕИО, ОВ L 172, 4.7.1988 г.,
стр. 1).
(10) Директива 92/49/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. относно координирането на законовите, подзаконови и административни разпоредби
за прякото застраховане, с изключение на животозастраховане, и за изменение и допълнение на Директиви 73/239/ЕИО и 88/357/ЕИО
(трета директива за общото застраховане) (ОВ L 228, 11.8.1992 г., стр. 1).
(11) Директива 98/78/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 27 октомври 1998 г. относно допълнителен надзор върху застрахователни
предприятия, които са част от застрахователна група,(ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 1).
(12) Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. относно оздравяването и ликвидацията на застрахова
телните дружества (ОВ L 110, 20.4.2001 г., стр. 28).
(13) Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно животозастраховането (ОВ L 345,
19.12.2002 г., стр. 1).
(14) Директива 2005/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2005 г. относно презастраховането и за изменение на
Директиви 73/239/ЕИО и 92/49/ЕИО на Съвета, както и на Директиви 98/78/ЕО и 2002/83/ЕО (ОВ L 323, 9.12.2005 г., стр. 1).
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ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Изменения на Директива 2003/71/ЕО
Директива 2003/71/ЕО се изменя, както следва:
1) В член 5, параграф 4 третата алинея се заменя със следното:
„В случай че окончателните условия по предлагането не се включват нито в основния проспект, нито в притурка, те се
предоставят на инвеститорите, депозират се при компетентния орган на държавата членка по произход и се съобщават
от този компетентен орган на компетентния орган на приемащата държава членка (приемащите държави членки)
веднага след като това стане практически осъществимо при всяко публично предлагане, и по възможност преди започ
ването на публичното предлагане или допускането до търгуване. Компетентният орган на държавата членка по
произход уведомява ЕОЦКП за тези окончателни условия. Окончателните условия съдържат само информация, свър
зана с обявата за ценните книжа и не се използват като притурка към основния проспект. В такива случаи се прилага
член 8, параграф 1, буква а).“;
2) В член 11 параграф 3 се заменя със следното:
„3. С цел да се осигури последователно хармонизиране във връзка с настоящия член, ЕОЦКП разработва проекти на
регулаторни технически стандарти, уточняващи информацията, която се инкорпорира чрез препращане.
ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 1 юли 2015 г.
На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първата алинея регулаторни технически стан
дарти съгласно членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;
3) В член 13 параграф 7 се заменя със следното:
„7. С цел да се осигури последователно хармонизиране във връзка с одобряването на проспекта ЕОЦКП разработва
проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на процедурите за одобряване на проспекта и условията,
при които сроковете могат да бъдат коригирани.
ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 1 юли 2015 г.
На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първата алинея регулаторни технически стан
дарти съгласно членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;
4) В член 14 параграф 8 се заменя със следното:
„8. За да осигури последователно хармонизиране във връзка с настоящия член, ЕОЦКП разработва проекти на регу
латорни технически стандарти за определяне на съдържащите се в параграфи 1 — 4 разпоредби относно публикува
нето на проспекта.
ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 1 юли 2015 г.
На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първата алинея регулаторни технически стан
дарти съгласно членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;
5) В член 15 параграф 7 се заменя със следното:
„7. За да осигури последователно хармонизиране във връзка с настоящия член, ЕОЦКП разработва проекти на регу
латорни технически стандарти за определяне на разпоредбите относно разпространяването на реклами, с които се
съобщава намерението публично да се предлагат ценни книжа или допускането до търгуване на регулиран пазар, поспециално преди проспектът да е публично представен или преди откриването на записването, както и да определя
посочените в параграф 4 разпоредби.

L 153/12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

22.5.2014 г.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 1 юли 2015 г.
На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първата алинея регулаторни технически стан
дарти съгласно членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;
6) Вмъква се следният член:
„Член 31а
Персонал и ресурси на ЕОЦКП
ЕОЦКП извършва оценка на нуждите от персонал и ресурси, свързани с осъществяването на неговите правомощия и
задължения в съответствие с настоящата директива, и представя доклад във връзка с това пред Европейския парламент,
Съвета и Комисията.“

Член 2
Изменения на Директива 2009/138/ЕО
Директива 2009/138/ЕО се изменя, както следва:
1)

Член 13 се изменя, както следва:
а) след точкa 32) се добавя следната точка:
„32а) „квалифициран централен контрагент“ означава централен контрагент, получил разрешение съгласно член 14
от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (*) или признат съгласно член 25 от
посочения регламент;
(*) Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите
деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).“;
б) добавя се следната буква:
„40) „агенция за външна кредитна оценка“ или „АВКО“ означава агенция за кредитен рейтинг, която е регистри
рана или сертифицирана в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на
Съвета (**), или централна банка, присъждаща кредитни рейтинги, към които не се прилагат разпоредбите
на посочения регламент.
(**) Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно аген
циите за кредитен рейтинг (ОВ L 302, 17.11.2009, стр. 1).“;

2)

В член 17, параграф 3 се заменя със следното:
„3.
Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 301а във връзка със списъка на правните
форми, изложени в приложение III, с изключение на точки 28 и 29 от части А, Б и В.“;

3)

Вмъква се следният член:
„Член 25а
Уведомяване за и публикуване на лицензи или оттегляне на лицензи
Европейският надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) (ЕОЗППО),
създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (***), се уведомява за всеки лиценз и
всяко оттегляне на лиценз. Наименованието на всяко застрахователно или презастрахователно предприятие, на което
е бил издаден лиценз, се включва в списък. ЕОЗППО публикува и актуализира този списък на своя интернет сайт.
(***) Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на
Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за
изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331,
15.12.2010 г., стр. 48).“;

4)

В член 29 параграф 4 се заменя със следното:
„4.
Делегираните актове, регулаторните технически стандарти и техническите стандарти за изпълнение, приети от
Комисията, спазват принципа на пропорционалност, като по този начин се осигурява пропорционалното прилагане
на настоящата директива, по-специално по отношение на малките застрахователни предприятия.
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Проектите на регулаторните технически стандарти, внесени от ЕОЗППО в съответствие с членове 10 — 14 от Регла
мент (ЕС) № 1094/2010, проектите на техническите стандарти за изпълнение, внесени в съответствие с член 15 от
посочения регламент, и насоките и препоръките, издадени в съответствие с член 16 от същия регламент, спазват
принципа на пропорционалност, като по този начин се осигурява пропорционалното прилагане на настоящата дирек
тива, по-специално по отношение на малките застрахователни предприятия.“;
5)

В член 31 параграф 4 се заменя със следното:
„4. Без да се засягат член 35, член 51, член 254, параграф 2 и член 256, Комисията приема делегирани актове в
съответствие с член 301а във връзка с параграф 2 на настоящия член, които определят за кои ключови аспекти
трябва да бъдат оповестени агрегирани статистически данни, а също и съдържанието и датата на публикуване на
оповестяването.
5.
За да се осигурят еднакви условия, свързани с прилагането на параграф 2 от настоящия член и без да се засягат
член 35, член 51, член 254, параграф 2 и член 256, ЕОЗППО разработва проекти на технически стандарти за изпъл
нение, за определяне на образците и структурата на оповестяването, предвидени в настоящия член.
ЕОЗППО предоставя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 30 септември 2015 г.
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти в съот
ветствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;

6)

В член 33 се добавят следните параграфи:
„Когато даден надзорен орган е уведомил надзорните органи на приемащата държава членка, че възнамерява да
извърши проверки на място в съответствие с параграф 1, и когато на този надзорен орган е забранено да упражни
правото си на извършване на тези проверки на място или ако надзорните органи на приемащата държава членка на
практика не са в състояние да упражнят правото си на участие в съответствие с параграф 2, надзорните органи могат
да отнесат въпроса до ЕОЗППО и да поискат неговото съдействие в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС)
№ 1094/2010. В този случай ЕОЗППО може да действа съгласно правомощията, предоставени му по силата на този
член.
В съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 ЕОЗППО може да участва в проверките на място, когато те
се провеждат съвместно от два или повече надзорни органа.“;

7)

Член 35 се изменя, както следва:
а) В параграф 1 уводната част се заменя със следното:
„1.
Държавите членки изискват от застрахователните и презастрахователните предприятия да представят на
надзорните органи информацията, необходима за целите на надзора, като се вземат предвид целите на надзора,
предвидени в членове 27 и 28. При провеждане на посочения в член 36 процес в тази информация се включва
най-малко информацията, необходимата за:“;
б) параграф 6 се заменя със следното:
„6.
Без да се засяга член 129, параграф 4, в случаите, когато предварително определените периоди, посочени в
параграф 2, буква а), подточка i), са по-кратки от една година, съответните надзорни органи могат да ограничат
редовната надзорна отчетност в случай че:
а) предоставянето на тази информация би представлявало прекомерна тежест по отношение на естеството, мащаба
и сложността на рисковете, свързани с дейността на предприятието;
б) тази информация се докладва поне веднъж годишно.
Надзорните органи не ограничават редовната надзорна отчетност, извършвана по-често от веднъж годишно, в
случай на застрахователни или презастрахователни предприятия, които са част от група по смисъла на член 212,
параграф 1, буква в), освен ако предприятието може да докаже пред надзорния орган, че редовна надзорна отчет
ност по-често от веднъж годишно е неподходяща предвид естеството, мащаба и сложността на рисковете, свързани
с дейността на групата.
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Ограничаването на редовна надзорна отчетност се предоставя само на предприятия, които не представляват повече
от 20 % от пазара съответно на животозастраховането и общото застраховане и презастраховането на дадена
държава членка, когато пазарният дял на общото застраховане се основава на брутните осчетоводени премии, а
пазарният дял на животозастраховането се основава на брутните технически резерви.
При определяне на допустимостта на предприятията за тези ограничения надзорните органи отдават приоритет на
най-малките предприятия.
7. Съответните надзорни органи могат да ограничат редовната надзорна отчетност или да освободят застрахова
телните и презастрахователните предприятия от отчитане елемент по елемент, когато:
а) предоставянето на тази информация би представлявало прекомерна тежест по отношение на естеството, мащаба
и сложността на рисковете, свързани с дейността на предприятието;
б) представянето на тази информация не е необходимо за упражняването на ефективен надзор над предприятието;
в) освобождаването не нарушава стабилността на съответните финансови системи в Съюза; и
г) предприятието може да предостави информация ad-hoc.
Надзорните органи не освобождават от задължението за отчитане елемент по елемент застрахователни или преза
страхователни предприятия, които са част от група по смисъла на член 212, параграф 1, буква в), освен ако пред
приятието може да докаже пред надзорния орган, че докладването елемент по елемент е неподходящо предвид
естеството, мащаба и сложността на рисковете, свързани с дейността на групата, и предвид целта за финансова
стабилност.
Освобождаването от отчетност на индивидуална основа се предоставя само на предприятия, които не предста
вляват повече от 20 % от пазара на животозастраховането и общото застраховане и съответно презастраховането
на дадена държава членка, когато пазарният дял на общото застраховане се основава на брутните записани
премии, а пазарният дял на животозастраховането се основава на брутните технически резерви.
При определяне на допустимостта на предприятията за тези освобождавания надзорните органи отдават приоритет
на най-малките предприятия.
8. За целите на параграфи 6 и 7, като част от процеса на надзорен преглед, надзорните органи извършват
оценка дали предоставянето на информация би представлявало прекомерна тежест по отношение на естеството,
мащаба и сложността на рисковете за предприятието, като вземат под внимание най-малко:
а) обема на премиите, технически резерви и активите на предприятието;
б) променливостта на претенциите и обезщетенията, покривани от предприятието;
в) пазарните рискове, породени от инвестициите на предприятието;
г) равнището на концентрацията на риска;
д) общия брой класове животозастраховане и общо застраховане, за които е предоставен лиценз;
е) възможните последици от управлението на активите на предприятието върху финансовата стабилност;
ж) системите и структурите на предприятието да предоставят информация за целите на надзора и за съставената в
писмена форма политика, посочена в параграф 5;
з) пригодността на системата за управление на дружеството;
и) равнището на собствените средства за покриване на капиталовото изискване за платежоспособност и на мини
малното капиталово изискване;
й) това, дали едно предприятие е каптивно застрахователно или презастрахователно предприятие, което покрива
само рискове, свързани с промишлената или търговска група, към която принадлежи.
9. В съответствие с член 301а Комисията приема делегирани актове за определяне на посочената в пара
графи 1 — 4 от настоящия член информация и сроковете за представяне на тази информация с цел гарантиране
на сближаването на надзорната отчетност в необходимата степен.
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10. За да гарантира еднакви условия за прилагане на настоящия член, ЕОЗППО разработва проекти на техни
чески стандарти за изпълнение относно редовната надзорна отчетност във връзка с образците за предоставяне на
информацията на надзорните органи, посочени в параграфи 1 и 2.
ЕОЗППО предоставя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 30 юни 2015 г.
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за
изпълнение съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
11. С цел засилване на съгласуваното и последователно прилагане на параграфи 6 и 7 ЕОЗППО разработва
насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 за допълнително определяне на методите, които
следва да се използват при определяне на пазарните дялове, посочени в трета алинея на параграфи 6 и 7.“;
8)

Член 37 се изменя както следва:
а) параграф 1 се изменя както следва:
i) буква б) се заменя със следния текст:
„б) надзорният орган стигне до заключението, че рисковият профил на застрахователното или презастрахова
телното предприятие се отклонява значително от допусканията, заложени в основата на капиталовото
изискване за платежоспособност, изчислено посредством използване на цялостен или частичен вътрешен
модел съгласно глава VI, раздел 4, подраздел 3, тъй като някои количествено измерими рискове са обхва
нати в незадоволителна степен и адаптирането на модела за по-добро отразяване на дадения рисков профил
е било неуспешно в рамките на разумен срок;“;
ii) добавя се следната буква:
„г) застрахователното или презастрахователно предприятие прилага изравнителната корекция, посочена в член
77б, корекцията за променливост, посочени в член 77г, или преходните мерки, посочени в членове 308в и
308г, и надзорните органи стигнат до заключението, че рисковият профил на предприятието се отклонява
значително от допусканията, заложени в основата на тези корекции и преходни мерки.“;
б) параграф 2 се заменя със следното:
„2. При обстоятелствата, предвидени в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член, добавеният капитал се
изчислява по начин, гарантиращ спазването от страна на предприятието на изискванията от член 101, параграф 3.
При предвидените в параграф 1, буква в) обстоятелства, изискването за добавяне на капитал е пропорционално на
съществените рискове, произтичащи от недостатъците, които дават основание за решението на надзорния орган да
изиска добавяне.
При обстоятелствата, посочени в параграф 1, буква г), изискването за добавяне на капитал е пропорционално на
съществените рискове, произтичащи от отклонението, посочено в същия параграф.“;
в) параграф 6 се заменя със следното:
„6. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а за определяне на допълнителните обстоя
телства, при които може да бъде наложено изискване за добавяне на капитал.
7. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а за определяне на допълнителни специфи
кации за методологиите за изчисляване на добавения капитал.
8. За да се осигурят еднакви условия на прилагане във връзка с настоящия член, ЕОЗППО разработва проекти
на технически стандарти за изпълнение относно процедурите за вземане на решения за налагане, изчисляване и
отмяна на изискването за добавен капитал.
ЕОЗППО предоставя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 30 септември 2015 г.
На Комисията се предоставя правомощие за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за
изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;
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В член 38, параграф 2 се добавят следните алинеи:
„Когато даден надзорен орган е уведомил съответните органи на държавата членка на доставчика на услуги, че възна
мерява да извърши проверка на място в съответствие с настоящия параграф, или извършва проверка на място в съот
ветствие с алинея първа, когато този надзорен орган на практика не е в състояние да упражни правото си на извър
шване на проверка на място, надзорният орган може да отнесе въпроса до ЕОЗППО и да поиска неговото съдействие
в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010. В този случай ЕОЗППО може да действа съгласно правомо
щията, предоставени му по силата на посочения член.
В съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 ЕОЗППО има право да участва в проверките на място,
когато те се провеждат съвместно от два или повече надзорни органа.“;

10) Член 44 се изменя както следва:
а) в параграф 2 се добавя следната алинея:
„Когато застрахователните или презастрахователните предприятия прилагат изравнителна корекция, посочена в
член 77б, или корекцията за променливост, посочена в член 77г, те изготвят план за ликвидност, отразяващ
входящите и изходящите парични потоци по отношение на активите и пасивите, които са предмет на тези
корекции.“;
б) вмъква се следният параграф:
„2а. По отношение на управлението на активите и пасивите застрахователните и презастрахователните пред
приятия извършват редовна оценка:
а) на чувствителността на техните технически резерви и допустими собствени средства за допусканията, на които
се основава екстраполацията на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, посочена в
член 77а;
б) когато се прилага изравнителна корекция, посочена в член 77б:
i)

на чувствителността на техните технически резерви и допустими собствени средства за допусканията, на
които се основава изчисляването на изравнителната корекция, включително изчисляването на основния
според, посочен в член 77в, параграф 1, буква б), и възможното въздействие на принудителната продажба
на активи върху техните допустими собствени средства;

ii) на чувствителността на техните технически резерви и допустими собствени средства към промените в струк
турата на целевия портфейл от активи;
iii) на въздействието на намаляването на изравнителната корекция до нула;
в) когато се прилага корекцията за променливост, посочена в член 77г:
i) на чувствителността на техните технически резерви и допустими собствени средства за допусканията, на
които се основава изчисляването на корекцията за променливост, и възможното въздействие на принудител
ната продажба на активи върху техните допустими собствени средства;
ii) на въздействието на намаляването на корекцията за променливост до нула;
Застрахователните и презастрахователните предприятия представят ежегодно оценките, посочени в букви а), б) и
в) от първата алинея на надзорните органи като част от информацията, отчитана съгласно член 35. Когато намаля
ването на изравнителната корекция или на корекцията за променливост до нула би довело до неспазване на капи
таловото изискване за платежоспособност, предприятието представя също така анализ на мерките, които може да
приложи в такава ситуация, за да възстанови равнището на допустимите собствени средства за покриване на капи
таловото изискване за платежоспособност или за да намали рисковия профил с цел възстановяване на съответ
ствието с капиталовото изискване за платежоспособност.
Когато се прилага корекцията за променливост, посочена в член 77 г., съставената в писмена форма политика за
управление на риска, посочена в член 41, параграф 3, обхваща политика относно критериите за прилагане на
корекцията за променливост.“
в) вмъква се следният параграф:
„4а. С цел да се избегне прекомерното доверие към агенциите за външна кредитна оценка, когато те използват
външна оценка на кредитния рейтинг при изчисляването на техническите резерви и капиталовото изискване за
платежоспособност, застрахователните и презастрахователните предприятия извършват оценка на целесъобраз
ността на тези външни кредитни оценки като част от тяхното управление на риска чрез използване на допълни
телни оценки, когато това е практически възможно, за да се избегне всяка автоматична зависимост от външни
оценки.
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За да се осигурят еднакви условия на прилагане във връзка с настоящия параграф, ЕОЗППО разработва проекти на
технически стандарти за изпълнение относно процедурите, за оценка на външните кредитни оценки.
ЕОЗППО предоставя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 30 юни 2015 г.
На Комисията се предоставя правомощие за приемане на посочените във втора алинея технически стандарти за
изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;
11) В член 45 се вмъква следният параграф:
„2а.
Когато застрахователното или презастрахователно предприятие прилага изравнителната корекция, посочена в
член 77б, корекцията за променливост, посочена в член 77г, или преходните мерки, посочени в членове 308в и
308г, то извършва оценка на съответствието с капиталовите изисквания, посочени в параграф 1, буква б), с отчитане
и без отчитане на тези корекции и на преходните мерки.“;
12) Член 50 се заменя със следното:
„Член 50
Делегирани актове и регулаторни технически стандарти
1.

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

а) елементите на посочените в членове 41, 44, 46 и 47 системи, по-специално областите, които трябва да бъдат
обхванати от управлението на активите и пасивите и инвестиционната политика на застрахователните и презастра
хователните предприятия съгласно член 44, параграф 2;
б) функциите, посочени в членове 44, 46, 47 и 48.
2.
За да осигури последователно хармонизиране във връзка с настоящия раздел, ЕОЗППО, съгласно условията на
член 301б, разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел допълнително уточняване на следното:
а) посочените в член 42 изисквания и свързаните с тях дейности;
б) условията за възлагане на дейности на външни изпълнители, по-конкретно на доставчици на услуги, намиращи се
в трети държави.
На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти
в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
3.
За да осигури последователно хармонизиране във връзка с оценката, посочена в член 45, параграф 1, буква а),
ЕОЗППО, съгласно условията на член 301б, разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел допълни
телно уточняване на елементите на тази оценка.
На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти
в съответствие с членове 10–14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;
13) Член 51 се изменя, както следва:
а) добавя се следният параграф:
„1а. когато се прилага изравнителната корекция, посочена в член 77б, описанието по параграф 1, буква г)
включва описание на изравнителната корекция и на портфейла от задължения и целеви активи, за които се
прилага изравнителната корекция, както и количествено измерване на въздействието от намаляването на изравни
телната корекция на нула върху финансовото положение на предприятието.
Описанието, посочено в параграф 1, буква г), също така се указва дали предприятието използва корекцията за
променливост по член 77г, както и се съдържа количествено измерване на въздействието от намаляването на
корекцията за променливост на нула върху финансовото положение на предприятието.“
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б) в параграф 2 трета алинея се заменя със следното:
„Въпреки това, без да се засяга задължителното в рамките на други правни или регулаторни изисквания оповестя
ване, държавите членки могат да предвидят, че въпреки че общото капиталово изискване за платежоспособност по
параграф 1, буква д), подточка ii) е оповестено, не е необходимо отделното оповестяване на добавения капитал
или въздействието на специфичните параметри, които застрахователното или презастрахователно предприятие
трябва да използва съгласно член 110, в рамките на преходен период, който приключва най-късно на 31
декември 2020 г.“;
14) Член 52 се заменя със следното:
„Член 52
Информация за и отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
1.
Без да се засяга член 35 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, държавите членки изискват от надзорните органи да
предоставят на ЕОЗППО всяка година следната информация относно:
а) средния размер добавен капитал на предприятие и разпределението на наложените изисквания за добавяне на
капитал от страна на надзорните органи през предходната година, изчислено като процент от капиталовото изиск
ване за платежоспособност и представени поотделно за:
i)

застрахователните и презастрахователните предприятия;

ii) животозастрахователните предприятия;
iii) общозастрахователните предприятия;
iv) застрахователните предприятия, извършващи дейности както в областта на животозастраховането, така и в
областта на общото застраховане;
v) презастрахователните предприятия;
б) за всеки вид оповестяване съгласно буква а) от настоящия параграф — дела на добавения капитал, наложен по
член 37, параграф 1, съответно по букви а), б) и в);
в) броя застрахователни и презастрахователни предприятия, които имат полза от ограничаването на редовната
надзорна отчетност, и броя застрахователни и презастрахователни предприятия, които имат полза от освобождава
нето от отчитане елемент по елемент по член 35, параграфи 6 и 7, заедно с обема на капиталовите им изисквания,
премии, технически резерви и активи, съответно измерени като процент от общия обем капиталови изисквания,
премии, технически резерви и активи на застрахователните и презастрахователните предприятия на държавата
членка;
г) броя групи, които имат полза от ограничаването на редовната надзорна отчетност, и броя групи, които имат полза
от освобождаването от отчитане елемент по елемент по член 254, параграф 2, заедно с обема на капиталовите им
изисквания, премии, технически резерви и активи, съответно измерени като процент от общия обем капиталови
изисквания, премии, технически резерви и активи на всички групи.
2.

ЕОЗППО всяка година оповестява публично следната информация:

а) общо за всички държави членки, съвкупното разпределение на добавен капитал, изчислено като процент от капи
таловото изискване за платежоспособност, представено поотделно за:
i)

застрахователните и презастрахователни предприятия;

ii) животозастрахователните предприятия;
iii) общозастрахователните предприятия;
iv) застрахователните предприятия, извършващи дейности както в областта на животозастраховането, така и в
областта на общото застраховане;
v) презастрахователните предприятия;
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б) за всяка държава членка поотделно, разпределението на добавен капитал, изчислено като процент от капиталовото
изискване за платежоспособност, за всички застрахователни и презастрахователни предприятия в тази държава
членка;
в) за всеки вид оповестяване съгласно букви а) и б) от настоящия параграф — дял на добавения капитал, наложен
по член 37, параграф 1, съответно по букви а), б) и в);
г) за всички държави членки общо, общия брой застрахователни и презастрахователни предприятия и групи, които
имат полза от ограничаването на редовната надзорна отчетност, и общия брой застрахователни и презастрахова
телни предприятия и групи, които имат полза от освобождаването от отчитане елемент по елемент по член 35,
параграфи 6 и 7 и член 254, параграф 2, заедно с обема на капиталовите им изисквания, премии, технически
резерви и активи, съответно измерени като процент от общия обем капиталови изисквания, премии, технически
резерви и активи на всички застрахователни и презастрахователни предприятия и групи;
д) за всяка държава членка поотделно, броя застрахователни и презастрахователни предприятия и групи, които имат
полза от ограничаването на редовната надзорна отчетност, и броя застрахователни и презастрахователни пред
приятия и групи, които имат полза от освобождаването от отчитане елемент по елемент по член 35, параграфи 6
и 7 и член 254, параграф 2, заедно с обема на капиталовите им изисквания, премии, технически резерви и активи,
съответно измерени като процент от общия обем премии, технически резерви и активи на застрахователните и
презастрахователните предприятия и групи на държавата членка.
3.
ЕОЗППО предоставя посочената в параграф 2 информация на Европейския парламент, Съвета и Комисията
заедно с доклад, представящ степента на сближаване в областта на надзора по отношение на използването на добавен
капитал между надзорните органи в различните държави членки.“;
15) Член 56 се заменя със следното:
„Член 56
Отчет за платежоспособността и финансовото състояние: Делегирани актове и технически стандарти за
изпълнение
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а, уточняващи допълнително информацията, която
трябва да бъде оповестена, както и сроковете за годишното оповестяване на информацията в съответствие с раздел 3.
За да се осигурят еднакви условия на прилагане на настоящия раздел, ЕОЗППО разработва проекти на технически
стандарти за изпълнение относно процедурите, форматите и образците.
ЕОЗППО предава на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 30 юни 2015 г.
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в алинея втора технически стандарти за изпъл
нение съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;
16) В член 58 параграф 8 се заменя със следното:
„8. За да се осигури последователното хармонизиране във връзка с настоящия раздел, ЕОЗППО може да разработва
проекти на регулаторни технически стандарти с цел установяване на изчерпателен списък с информация, посочен в
член 59, параграф 4, който да бъде включен от предложилите приобретатели в нотификацията, без да се засяга член
58, параграф 2.
За да осигури последователно хармонизиране във връзка с настоящия раздел и да отчете бъдещото развитие, ЕОЗППО,
съгласно условията на член 301б, разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел определяне на
корекциите на критериите, посочени в член 59, параграф 1.
На Комисията се делегира правомощие за приемане на посочените в алинеи първа и втора регулаторни технически
стандарти съгласно членове 10–14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
9.
За да се осигурят еднакви условия на прилагане на настоящата директива, ЕОЗППО може да разработва проекти
на технически стандарти за относно процедурите, формулярите и образците за консултационния процес между
съответните компетентни органи съгласно посоченото в член 60.
На Комисията се предоставя правомощие за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпъл
нение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;
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17) Вмъква се следният член:
„Член 65а
Сътрудничество с ЕОЗППО
Държавите членки гарантират, че надзорните органи си сътрудничат с ЕОЗППО за целите на настоящата директива в
съответствие с Регламент (ЕС) № 1094/2010.
Държавите членки гарантират, че надзорните органи незабавно предоставят на ЕОЗППО цялата необходима инфор
мация за изпълнение на задълженията му, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;
18) Вмъква се следният член:
„Член 67а
Правомощия на Европейския парламент за провеждане на разследвания
Членове 64 и 67 не нарушават правомощията за провеждане на разследвания, предоставени на Европейския парла
мент в член 226 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).“;
19) В член 69 втората алинея се заменя със следното:
„Такова разкриване може да бъде направено само когато е необходимо за целите на пруденциалния контрол. Незави
симо от това държавите членки предвиждат, че получената съгласно член 65 и член 68, параграф 1 информация и
информацията, събрана посредством посочената в член 33 проверка на място, могат да бъдат разкривани само с
изричното съгласие на надзорния орган, от който информацията произхожда, или на надзорния орган на държавата
членка, в която е извършена проверката на място.“;
20) Член 70 се заменя със следното:
„Член 70
Предаване на информация на централни банки, монетарни органи, надзорни органи на платежни системи
и Европейския съвет за системен риск
1.
Без да се засягат членове 64 — 69, даден надзорен орган може да предава информация, предназначена за
изпълнението на техните задачи, на:
а) централни банки от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), включително Европейската централна
банка (ЕЦБ) и други органи с подобна функция в качеството им на монетарни органи, когато тази информация
има отношение към съответните им задължения, предвидени от закона, включително провеждането на парична
политика и свързаното с това предоставяне на ликвидност, надзор на плащанията, системи за клиринг и сетълмент
на ценни книжа и осигуряване на стабилността на финансовата система;
б) когато е целесъобразно, на други национални публични органи, отговорни за надзора на платежните системи; и
в) Европейският съвет за системен риск (ЕССР), създаден с Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент
и на Съвета (*), когато тази информация е релевантна за извършването на задачите му.
2.
При извънредни обстоятелства, включително извънредна ситуация, като описаната в член 18 от Регламент (ЕС)
№ 1094/2010, държавите членки позволяват на компетентните органи незабавно да съобщят информацията на
централните банки от ЕСЦБ, включително ЕЦБ, когато тази информация има отношение към съответните им задъл
жения, предвидени от закона, включително провеждането на парична политика и свързаното с това предоставяне на
ликвидност, надзор на плащанията, системи за клиринг и сетълмент на ценни книжа и осигуряване на стабилността
на финансовата система, както и на ЕССР, когато тази информация е свързана със задълженията му.
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3.
Тези власти или органи може също да съобщават на надзорните органи такава информация, от каквато те може
да се нуждаят за целите на член 67. Информацията, получена в този контекст, е предмет на разпоредбите относно
професионалната тайна, установени в настоящия раздел.
(*) Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния
надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за
системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1.)“;
21) Член 71 се изменя, както следва:
а) параграф 2 се заменя със следното:
„2.
Държавите-членки гарантират, че при изпълнение на задълженията си надзорните органи вземат предвид
сближаването по отношение на надзорните механизми и практики в приложение на законовите, подзаконовите и
административните разпоредби, приети съгласно настоящата директива. За тази цел държавите-членки гарантират,
че:
а) надзорните органи участват в дейностите на ЕОЗППО;
б) надзорните органи полагат всички усилия за спазване на насоките и препоръките на ЕОЗППО в съответствие с
член 16 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и посочват какви са причините, ако не постъпят така;
в) националните мандати, предоставени на надзорните органи, не възпрепятстват изпълнението на задълженията
им като членове на ЕОЗППО или по силата на настоящата директива.“;
б) параграф 3 се заличава;
22) В член 75 параграф 2 се заменя със следното:
„2. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а за определяне на методите и допусканията,
които да се използват при посочената в параграф 1 оценка на активите и пасивите.
3.
За да осигури последователно хармонизиране във връзка с оценката на активите и пасивите, ЕОЗППО, съгласно
условията на член 301б, разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел определяне на:
а) степента, до която посочените в параграф 2 делегирани актове изискват използването на международните счето
водни стандарти, приети от Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002, съгласуваността на тези
счетоводни стандарти с подхода за оценка на активите и пасивите, както е предвидено в параграфи 1 и 2;
б) методите и допусканията, които да се използват, когато липсват котирани пазарни цени или когато международ
ните счетоводни стандарти, приети от Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002, временно или
постоянно не съответстват на подхода за оценка на активите и пасивите, както е предвидено в параграфи 1 и 2;
в) методите и допусканията, които да се използват при оценка на активите и пасивите, определени в параграф 1,
когато делегираните актове, посочени в параграф 2, позволяват използване на алтернативни методи на оценка.
На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първата алинея регулаторни технически стан
дарти съгласно членове 10–14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;
23) Добавят се следните членове:
„Член 77а
Екстраполация на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент
Определянето на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, посочена в член 77, параграф 2, се
ползва от и е в съответствие с информацията, извлечена от съответните финансови инструменти. Това определяне
взема предвид съответните финансови инструменти за падежите, при които пазарите за тези финансови инструменти,
както и пазарите на облигации, са достатъчно големи, ликвидни и прозрачни. При падежите, при които пазарите за
съответните финансови инструменти или за облигации вече не са достатъчно големи, ликвидни и прозрачни, се
извършва екстраполация на срочната структура на безрисковия лихвен процент.
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Екстраполираната част от съответната срочна структура на основния безрисков лихвен процент се основава на
форуърдни лихвени проценти, които се сливат гладко от един лихвен процент или от набор от лихвени проценти във
връзка с най-дългите падежни срокове на съответния финансов инструмент и облигациите, които могат да се наблю
дават в голям, ликвиден и прозрачен пазар, в краен форуърден лихвен процент.

Член 77б
Изравнителна корекция на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент
1.
Застрахователните и презастрахователните предприятия могат да прилагат изравнителна корекция на съответ
ната срочна структура на безрисковия лихвен процент за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка на портфейл
на животозастраховането или презастрахователните задължения, включително анюитети, произтичащи от договори,
различни от животозастрахователни или презастрахователни, които са предмет на предварително одобрение от страна
на надзорните органи, когато са изпълнени следните условия:
а) застрахователното или презастрахователното предприятие е придобило портфейл от активи, състоящ се от обли
гации и други активи със сходни характеристики на паричните потоци, за покриване на най-добрата прогнозна
оценка на портфейла на застрахователните или презастрахователните задължения и поддържа придобиването през
целия жизнен цикъл на задълженията, но не и за целите на поддържане на репродуцирането на очакваните
парични потоци между активите и пасивите, когато паричните потоци са се променили съществено;
б) портфейлът на застрахователните или презастрахователните задължения, по отношение на които се прилага израв
нителната корекция, и целевият портфейл от активи са идентифицирани, организирани и управлявани отделно от
другите дейности на предприятията и целевият портфейл от активи не може да бъде използван за покриването на
загуби, възникнали от други дейности на предприятията;
в) очакваните парични потоци на целевия портфейл от активи възпроизвеждат всеки от бъдещите парични потоци
на портфейла на застрахователните или презастрахователните задължения в същата валута и няма несъответствие,
което да поражда рискове, които да са съществени по отношение на рисковете, присъщи на застраховането или
презастраховането, към което се прилага изравнителната корекция;
г) договорите, които са в основата на портфейла на застрахователните или презастрахователните задължения, не
пораждат бъдещи плащания на премии;
д) единствените подписвачески рискове, свързани с портфейла на застрахователните или презастрахователните задъл
жения, са рискът от дълголетие, рискът, свързан с разходи, и рискът от настъпване на смърт;
е) когато подписваческият риск, свързан с портфейла на застрахователните или презастрахователните задължения,
включва риск от смърт, най-добрата прогнозна оценка на портфейла на застрахователните или презастраховател
ните задължения не се повишава с повече от 5 % в рамките на риск от смърт, който се калибрира в съответствие
с принципите на член 101, параграфи 2 — 5;
ж) договори, които са в основата на портфейла на застрахователните или презастрахователните задължения, не
включват опции на титулярите на полици или включват само опция за незабавно изкупуване, ако стойността на
изкупуването не надхвърля стойността на акциите, оценена в съответствие с член 75, която покрива застрахова
телните или презастрахователните задължения към момента на прилагане на опцията за незабавно изкупуване;
з) паричните потоци на целевия портфейл от активи са фиксирани и не могат да бъдат променяни от емитентите на
акциите или от трети лица;
и) застрахователните или презастрахователните задължения на застрахователен или презастрахователен договор не са
разделени на различни части, когато влизат в състава на портфейла на застрахователните или презастраховател
ните задължения за целите на настоящия параграф.
Независимо от разпоредбите на буква з) от първа алинея, застрахователни и презастрахователни предприятия могат да
използват активи, при които паричните потоци са фиксирани, с изключение на зависимостта от инфлацията, при
условие че тези активи отговарят на паричните потоци на портфейла на застрахователните или презастрахователните
задължения, които зависят от инфлацията.
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В случай, че емитентите или трети страни имат правото да променят паричните потоци на даден актив по такъв
начин, че инвеститорът получава достатъчни компенсации, за да му се даде възможност да получи същите парични
потоци чрез реинвестиране в активи с еквивалентно или по-добро кредитно качество, правото за промяна на парич
ните потоци не изключва актива от допустимост до целевия портфейл в съответствие с буква з) от първа алинея.
2.
Застрахователните или презастрахователните предприятия, които прилагат изравнителната корекция към
портфейл от застрахователни или презастрахователни задължения нямат право да се връщат към подхода, който не
включва изравнителна корекция. Ако застрахователно или презастрахователно предприятие, което прилага изравни
телната корекция, не е в състояние да спазва условията, посочени в параграф 1, то информира незабавно надзорния
орган и предприема необходимите мерки за възстановяване на спазването на тези условия. Ако предприятието не е в
състояние да възстанови спазването на тези условия в рамките на два месеца от датата на неспазването им, то престава
да прилага изравнителната корекция към застрахователните или презастрахователните си задължения и не може да
прилага изравнителната корекция преди изтичане на допълнителен период от 24 месеца.
3.
Изравнителната корекция не се прилага по отношение на застрахователни или презастрахователни задължения,
когато съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка
за тези задължения включва корекция за променливост съгласно член 77 г. или преходни мерки за безрисковия
лихвен процент съгласно член 308в.

Член 77в
Изчисляване на изравнителната корекция
1.
За всяка валута изравнителната корекция, посочена в член 77б, се изчислява в съответствие със следните прин
ципи:
а) изравнителната корекция е равна на разликата от следното:
i) ефективния годишен лихвен процент, изчислен като един дисконтов процент, който при прилагане към парич
ните потоци на портфейла на застрахователните или презастрахователните задължения дава стойност, равна на
стойността в съответствие с член 75 от портфейла на целевите активи;
ii) ефективният годишен лихвен процент, изчислен като един дисконтов лихвен процент, който при прилагане
към паричните потоци на портфейла на застрахователните или презастрахователните задължения дава стойност,
равна на стойността на най-добрата прогнозна оценка на портфейла на застрахователните или презастрахова
телните задължения, при което при използването на основната срочна структура на безрисковия лихвен
процент се взема предвид стойността на парите във времето;
б) изравнителната корекция не включва основния спред, отразяващ рисковете, поддържани от застрахователното или
презастрахователното предприятие;
в) независимо от буква а), основният спред се увеличава когато това е необходимо, за да се гарантира, че изравнител
ната корекция на активите с подинвестиционна степен на кредитно качество не надвишават изравнителните
корекции на активите с инвестиционна степен на кредитно качество и същия период от време и клас активи;
г) използването на външни кредитни оценки в изчислението на изравнителната корекция е в съответствие с член 111,
параграф 1, буква н).
2.

За целите на параграф 1, буква б) основният спред:

а) е равен на сумата от следното:
i) кредитния спред, съответстващ на вероятността за неизпълнение на активите;
ii) кредитния спред, съответстващ на очакваната загуба от понижаване на нивото на класификация на активите.
б) за експозициите към централните правителства и централните банки на държавите членки не е по-нисък от 30 %
от дългосрочната средна стойност на спреда по отношение на основния безрисков лихвен процент на наблюдава
ните на финансовите пазари активи със същия срок, същото кредитно качество и принадлежащи към същата кате
гория;
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в) за активи, различни от експозициите към централните правителства и централните банки на държавите членки не
е по-нисък от 35 % от дългосрочната средна стойност на спреда по отношение на основния безрисков лихвен
процент на наблюдаваните на финансовите пазари активи със същия срок, същото кредитно качество и принадле
жащи към същата категория.
Вероятността за неизпълнение, посочена в буква а) подточка i) от първа алинея се базира на дългосрочни статистики
на неизпълнение, които са от значение за актива по отношение на срока, кредитното качество и класа му.
Когато от статистическите данни, посочени във втора алинея, не може да бъде извлечен надежден кредитен спред,
основният спред се равнява на частта от дългосрочната средна стойност на спреда спрямо безрисковия лихвен
процент, определен в букви б) и в).

Член 77г
Корекция за променливост на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент
1.
Държавите членки могат да изискват предварително одобрение от страна на надзорните органи по отношение
на застрахователни и презастрахователни предприятия за прилагането на корекция за променливост за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка съгласно член 77,
параграф 2.
2.
За всяка съответна валута корекцията за променливост за съответната срочна структура на безрисковия лихвен
процент се основава на спреда между лихвата, която би могла да се реализира от активи, включени в референтния
портфейл за тази валута, и стойностите на съответната основна срочна структура на безрисковия лихвен процент за
тази валута.
Референтният портфейл за дадена валута е представителен за активите, които са деноминирани в тази валута и които
застрахователните и презастрахователните предприятия са инвестирали за покриване на най-добрата оценка на застра
хователните и презастрахователните задължения, деноминирани в тази валута.
3.
Размерът на корекцията за променливост на безрисковия лихвен процент съответства на 65 % от коригирания
спрямо риска валутен спред.
Коригираният спрямо риска валутен спред се изчислява като разликата между спреда, посочен в параграф 2, и частта
от този спред, която се дължи на реалистична оценка на очакваните загуби или неочакван кредитен риск или друг
риск за активите.
Корекцията за променливост се прилага само към съответния безрисков лихвен процент на срочната структура, който
не е получен чрез екстраполация в съответствие с член 77а. Екстраполацията на съответния безрисков лихвен процент
на срочната структура се основава на този коригиран безрисков лихвен процент.
4.
За всяка съответна държава корекцията за променливост към безрисковия лихвен процент, посочен в параграф
3, за валутата на съответната държава, преди прилагането на коефициента от 65 %, се увеличава с разликата между
коригирания спрямо риска спред на държавата и умножения по две коригиран спрямо риска валутен спред, когато
тази разлика е положителна и коригираният спрямо риска спред на държавата е по-висок от 100 базисни пункта.
Повишената корекция за променливост се прилага за изчисляването на най-добрата прогнозна оценка на застрахова
телните и презастрахователни задължения на продуктите, продавани на застрахователния пазар на тази държава.
Коригираният спрямо риска спред на държавата се изчислява по същия начин както коригирания спрямо риска
валутен спред за валутата на тази държава, но въз основа на референтен портфейл, който е представителен за акти
вите, които застрахователните и презастрахователните предприятия са инвестирали за покриване на най-добрата
оценка на застрахователните и презастрахователните, свързани с продукти, продавани на застрахователния пазар в
тази държава и деноминирани във валутата на тази държава.
5.
Корекцията за променливост не се прилага по отношение на застрахователни задължения, когато съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка за тези задъл
жения включва изравнителна корекция съгласно член 77б.
6.
Чрез дерогация от разпоредбите на член 101 капиталовото изискване за платежоспособност не покрива риска
от загуба на основните собствени средства, които произтичат от промените на корекциите за променливост.

22.5.2014 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/25

Член 77д
Техническа информация, изготвяна от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване
1.
ЕОЗППО определя и публикува за всяка съответна валута и най-малко веднъж на тримесечие следната техни
ческа информация:
а) съответна срочна структура на безрисковия лихвен процент за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка
съгласно член 77, параграф 2, без изравнителна корекция или корекция за променливост;
б) за всеки съответен срок, кредитно качество и клас активи, основен спред за изчислението на изравнителната
корекция, посочена в член 77в, параграф 1, буква б);
в) за всеки съответен национален застрахователен пазар, корекция за променливост за съответната срочна структура
на безрисковия лихвен процент, посочена в член 77г, параграф 1.
2.
За да се осигурят еднакви условия за изчисляване на техническите резерви и основните собствени средства,
Комисията може да приема актове за изпълнение, в които да указва за всяка съответна валута техническата инфор
мация, посочена в параграф 1. Тези актове за изпълнение използват посочената информация.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 301, параграф 2.
Въз основа на надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани с наличието на съответната срочна
структура на безрисковия лихвен процент, Комисията приема незабавно приложими актове за изпълнение в съответс
твие с процедурата, посочена в член 301, параграф 3.
3.
Когато техническата информация, посочена в параграф 1, се приема от Комисията в съответствие с параграф 2,
застрахователните и презастрахователните предприятия използват тази техническа информация при изчисляването на
най-добрата прогнозна оценка съгласно член 77, изравнителната корекция съгласно член 77в и корекцията за
променливост в съответствие с член 77г.
По отношение на валути и национални пазари, при които корекцията, посочена в параграф 1, буква в) не е посочена
в актовете за изпълнение, посочени в параграф 2, не се прилага корекция за променливост на срочната структура на
съответния безрисков лихвен процент за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка.

Член 77е
Преглед на дългосрочните мерки за гаранции и на мерките относно капиталовия риск
1.
ЕОЗППО представя на годишна основа и до 1 януари 2021 г., доклад на Европейския парламент, Съвета и
Комисията относно въздействието на приложението на членове 77а—77д и член 106, член 138, параграф 4 и член
304, членове 308в и 308г, включително на приетите в съответствие делегирани актове или актове за изпълнение.
През този период надзорните органи ежегодно предоставят на ЕОЗППО следната информация:
а) наличието на дългосрочни гаранции в областта на застрахователните продукти на своите национални пазари и
поведението на застрахователни и презастрахователни предприятия като дългосрочни инвеститори;
б) броят на застрахователните и презастрахователните предприятия, които прилагат изравнителната корекция, корек
цията за променливост, удължаването на срока за възстановяване в съответствие с член 138, параграф 4, основа
ващия се на срока подмодул на капиталовия риск и преходните мерки, определени в членове 308в и 308г;
в) въздействието върху финансовата позиция на застрахователните и презастрахователните предприятия от изравни
телната корекция, корекцията за променливост, симетричния механизъм за корекция на капиталовата такса върху
ценните книжа, основаващия се на срока подмодул на капиталовия риск, и преходните мерки, определени в
членове 308в и 308г на национално ниво и анонимно за всяко предприятие;
г) ефектът на изравнителната корекция, корекцията за променливост, симетричния механизъм за корекция на капи
таловата такса върху ценните книжа и основаващия се на срока подмодул на капиталовия риск върху инвести
ционното поведение на застрахователните и презастрахователните предприятия, както и дали извършват ненужно
капиталово облекчение;
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д) въздействието на всяко удължаване на периода на възстановяване в съответствие с член 138, параграф 4, върху
усилията на застрахователните и презастрахователните предприятия за възстановяване на равнището на допустими
собствени средства за покриване на капиталовото изискване за платежоспособност или за намаляване на рисковия
профил с цел гарантиране на спазване на капиталовото изискване за платежоспособност;
е) когато застрахователните и презастрахователните предприятия прилагат преходните мерки, посочени в членове
308в и 308г, ако те спазват плановете за постепенно въвеждане, посочени в член 308д, и перспективите за нама
ляване на зависимостта от тези преходни мерки, включително мерки, които са били предприети или се очаква да
бъдат предприети от предприятията и надзорните органи, като се взема предвид регулаторната среда на съответ
ната държава членка.
2.
ЕОЗППО, ако е необходимо след като се консултира с ЕССР, и след провеждане на обществени консултации,
представя на Комисията становище относно оценката на прилагането на членове 77а— 77д и член 106, член 138,
параграф 4 и член 304, членове 308в и 308г, включително на приетите в съответствие с тях делегирани актове или
актове за изпълнение. Оценката се извършва по отношение на наличието на дългосрочни гаранции в застраховател
ните продукти, поведението на застрахователните и презастрахователните предприятия, както и на дългосрочните
инвеститори, и по-общо — на финансовата стабилност.
3.
Въз основа на становището, представено от ЕОЗППО, посочено в параграф 2, Комисията представя доклад на
Европейския парламент и на Съвета до 1 януари 2021 г., а при необходимост и по-рано. Докладът по-специално се
фокусира върху въздействието върху:
а) защитата на титулярите на полици;
б) функционирането и стабилността на европейските застрахователни пазари;
в) вътрешния пазар и по-специално конкуренцията и равните условия на европейските застрахователни пазари;
г) степента, в която застрахователните и презастрахователните предприятия продължават да действат като дългос
рочни инвеститори;
д) наличието и ценообразуването на анюитетни продукти;
е) наличието и ценообразуването на конкурентни продукти;
ж) дългосрочни инвестиционни стратегии на застрахователните предприятия във връзка с продукти, за които се
прилагат членове 77б и 77в, в сравнение с тези във връзка с други дългосрочни гаранции;
з) избора на потребителите и осведомеността на потребителите за риска;
и) степента на диверсификация на застрахователната дейност и на портфейла от активи на застрахователните и
презастрахователните предприятия;
й) финансова стабилност.
В допълнение докладът се основава на надзорния опит, свързан с прилагането на членове 77а—77д и член 106,
член 138, параграф 4 и членове 304, 308в и 308г, включително на делегираните актове или актовете за изпълнение,
приети в съответствие с тях.
4.

Ако е необходимо, докладът на Комисията се придружава от законодателни предложения.“;

24) Член 86 се заменя със следното:
„Член 86
Делегирани актове и регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение
1.

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

а) актюерските и статистическите методологии за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка съгласно член 77,
параграф 2;
б) методологиите, принципите и техниките за определяне на съответната срочна структура на безрисковия лихвен
процент, която да се използва за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка съгласно член 77, параграф 2;
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в) обстоятелствата, при които техническите резерви се изчисляват съвкупно или като сума на най-добрата прогнозна
оценка и на добавката за риск, както и методите, които се използват в случай на посоченото в член 77, параграф
4 съвкупно изчисляване на техническите резерви;
г) методите и допусканията, които се използват при изчисляването на рисковата премия, включително определянето
на размера на допустимите собствени средства, необходими за гарантиране на застрахователните и презастрахова
телните задължения, и калибрирането на ставката на цената на капитала, както е посочено в член 77, параграф 5;
д) видовете дейности, въз основа на които застрахователните и презастрахователните задължения се сегментират, за
да се изчислят техническите резерви, посочени в член 80;
е) стандартите, които трябва да бъдат изпълнени, във връзка с гарантиране на целесъобразността, пълнотата и
точността на данните, използвани при изчисляване на техническите резерви, както и специфичните обстоятелства,
при които би било подходящо прилагането на приблизителни стойности, включително различни подходи към
всеки отделен случай за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка, както е посочено в член 82;
ж) спецификациите по отношение на изискванията, посочени в член 77б, параграф 1, включително методите, допу
сканията и стандартните параметри, които се използват при изчисляване на въздействието на риска от смърт,
посочени в член 77б, параграф 1, буква д);
з) спецификации по отношение на изискванията, посочени в член 77в, включително допускания и методите, които
да се прилагат в изчисленията на изравнителните корекции и основния спред;
и) методи и допускания за изчисляването на корекцията за променливост, посочена в член 77 г., включително
формула за изчисляването на спреда съгласно параграф 2 от същия член.
2.
За да осигури последователно хармонизиране във връзка с методите за изчисление на техническите разпоредби,
ЕОЗППО, съгласно условията на член 301б, разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел опреде
ляне на:
а) методологиите, които да се използват за изчисляване на корекцията за неизпълнение от страна на контрагента
съгласно член 81, предназначена да обхване очакваните загуби в резултат на неизпълнение от страна на контра
гента;
б) ако е необходимо, опростени методи и техники за изчисляване на техническите резерви, за да се гарантира, че
актюерските и статистически методи съгласно букви а) и г) са пропорционални на естеството, мащаба и слож
ността на рисковете, поети от застрахователното и презастрахователното предприятие, в това число каптивните
застрахователни и каптивните презастрахователни предприятия.
На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти
в съответствие с членове 10–14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
3.
С цел да се гарантират последователни условия на прилагане на член 77б, ЕОЗППО разработва проекти на
технически стандарти за изпълнение относно процедурите за одобрение на прилагането на изравнителната корекция
съгласно член 77б, параграф 1.
ЕОЗППО предоставя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 31 октомври 2014 г.
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на тези технически стандарти за изпълнение съгласно член 15
от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;
25) Член 92 се изменя, както следва:
а) заглавието се заменя със следното:
„Делегирани актове и регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение“;
б) параграф 1 се заменя със следното:
„1.
С цел да се гарантира последователно хармонизиране във връзка с определянето на собствените средства,
ЕОЗППО, съгласно условията на член 301б, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, за да се
определят критерии за предоставяне на надзорно одобрение на допълнителните собствени средства, в съответствие
с член 90.
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На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стан
дарти в съответствие с членове 10–14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
1а. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а, с които се уточнява третирането на учас
тията по смисъла на член 212, параграф 2, трета алинея във финансови и кредитни институции във връзка с опре
деляне на собствените средства.“
в) добавя се следният параграф:
„3. С цел да осигурят еднакви условия на прилагане на член 90, ЕОЗППО разработва проекти на технически
стандарти за изпълнение относно процедурите за предоставяне на надзорно одобрение за използването на допъл
нителни собствени средства.
ЕОЗППО предава на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 31 октомври 2014 г.
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за
изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;
26) Член 97 се заменя със следното:
„Член 97
Делегирани актове и регулаторни технически стандарти
1.
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а, в който се определя списък на позиции от
собствени средства, включително онези, посочени в член 96, за които се счита, че отговарят на изложените в член
94 критерии, съдържащ за всяка позиция точното описание на белезите, които определят нейната класификация;
2.
За да осигури последователно хармонизиране във връзка с класифицирането на собствените средства, ЕОЗППО,
съгласно условията на член 301б, разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел определяне на
методите, които надзорните органи да използват при одобряване на оценката и класификацията на позициите от
собствени средства, които не са включени в посочения в параграф 1 списък;
На Комисията се делегира правомощието за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стан
дарти в съответствие с членове 10–14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
Комисията редовно преразглежда и при необходимост актуализира посочения в параграф 1 списък с оглед на разви
тието на пазара.“
27) Член 99 се заменя със следното:
„Член 99
Делегирани актове относно допустимост на собствените средства
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а, определящи:
а) количествените ограничения, посочени в член 98, параграфи 1 и 2;
б) корекциите, които следва да бъдат направени, за да се отрази липсата на прехвърлимост на тези позиции от
собствени средства, които могат да бъдат използвани само за покриването на загуби, възникнали от конкретен
сегмент от пасиви или от конкретен риск (обособени средства).“;
28) Вмъква се следният член:
„Член 109а
Хармонизирани технически данни в стандартната формула
1.
За целите на изчисляването на капиталовото изискване за платежоспособност в съответствие със стандартната
формула, ЕНО посредством Съвместния комитет разработва проекти на технически стандарти за изпълнение относно
разпределението на кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка (АВКО) по обективна скала на степе
ните на кредитно качество, като се прилагат етапите, определени в съответствие с член 111, параграф 1, буква н).
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Съвместният комитет на ЕНО представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 30
юни 2015 г.
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпъл
нение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
2.
За да се гарантират еднакви условия на прилагане на настоящия член и за целите на улесняването на изчислява
нето на посочения в член 105, параграф 5 пазарен рисков модул, улесняващ изчисляването на посочения в член
105, параграф 6 рисков модул във връзка с неизпълнение от страна на контрагента, оценяването на техниките за
намаляване на риска, посочени в член 101, параграф 5 и изчисляването на техническите резерви, ЕОЗППО разработва
проекти на технически стандарти за изпълнение във връзка с:
а) списъци на регионални правителства и местни органи, експозициите към които трябва да се третират като експо
зиции към централните правителства, в чиято юрисдикция са установени същите, при условие че няма разлика в
риска между такива експозиции вследствие специфичните правомощия на горните за събиране на приходи и са
налице специфични институционални договорености, ефектът от които е да се намали рискът от неизпълнение;
б) капиталовия индекс, посочен в член 106, параграф 2, в съответствие с подробните критерии, установени в член
111, параграф 1, букви в) и о);
в) корекциите, които трябва да бъдат направени за фиксираните спрямо еврото валути в рамките на посочения в
член 105, параграф 5 подмодул на валутния риск, в съответствие с подробните критерии за корекциите за фикси
раните спрямо еврото валути с цел улесняване на изчисляването на подмодула на валутния риск съгласно устано
веното в член 111, параграф 1, буква п).
ЕОЗППО предава на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 30 юни 2015 г.
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпъл
нение съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
3.
Най-малко веднъж на тримесечие ЕОЗППО публикува техническа информация, включително информация
относно симетричния механизъм за корекция, посочен в член 106.
4.
За да се гарантират еднакви условия на прилагане на настоящия член и за улесняване на изчисляването на
здравнозастрахователния подписвачески рисков модул, посочен в член 105, параграф 4, като отчита изчисленията,
предоставени от надзорните органи на съответните държави членки, ЕОЗППО разработва проекти на технически стан
дарти за изпълнение относно стандартните отклонения във връзка със специфични национални законодателни мерки
на държавите-членки, които позволяват поделянето на плащания на обезщетения във връзка със здравнозастрахова
телни рискове между застрахователни и презастрахователни предприятия и които отговарят на критериите по пара
граф 5 и на всички допълнителни критерии, установени с делегирани актове.
ЕОЗППО предава на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 30 юни 2015 г.
На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение
в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
5.
Техническите стандарти за изпълнение, посочени в параграф 4, се прилагат само за национални законодателни
мерки на държавите членки, които позволяват поделянето на плащания на обезщетения във връзка със здравнозастра
хователни рискове между застрахователни и презастрахователни предприятия и които отговарят на следните
критерии:
а) механизмът за поделяне на обезщетенията е прозрачен и е напълно уточнен преди годишния период, за който се
прилага;
б) механизмът за поделяне на обезщетенията, броят на застрахователните предприятия, участващи в Системата за
изравняване на здравните рискове (СИЗР), и рисковите характеристики на дейностите, подлежащи на СИЗР, гаран
тират, че за всяко предприятие, участващо в СИЗР, колебанията в годишните загуби от дейности, подлежащи на
СИЗР, се намаляват значително посредством СИЗР във връзка с рисковете, свързани с определянето както на
премиите, така и на резервите;
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в) здравното осигуряване, подлежащо на СИЗР, е задължително и служи като частична или пълна алтернатива на
здравното покритие, предоставяно от задължителната система за социално осигуряване;
г) в случай на неизпълнение от страна на застрахователни предприятия, участващи в СИЗР, едно или няколко прави
телства на държави членки гарантират пълното удовлетворяване на вземанията на притежателите на полици във
връзка със застрахователни дейности, подлежащи на СИЗР.
В съответствие с член 301а Комисията приема делегирани актове, с които определя допълнителните критерии, на
които трябва да отговарят националните законодателни мерки, както и методологията и изискванията за изчислява
нето на стандартните отклонения, посочени в параграф 4 от настоящия член.“;

29) Член 111 се заменя със следното:

„Член 111
Делегирани актове и регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение във връзка
с членове 103 — 109
1.

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

а) стандартната формула в съответствие с членове 101 и 103 — 109;
б) всички под-модули, които са необходими или които по-точно покриват рисковете, попадащи в съответните
модули, посочени в член 104, а също и всички последващи актуализации;
в) методите, допусканията и стандартните параметри, които следва да се калибрират спрямо доверителния интервал,
посочен в член 101, параграф 3, и да се използват при изчисляване на всеки от рисковите модули или подмодули на посоченото в членове 104, 105 и 304 основно капиталово изискване за платежоспособност, симе
тричният механизъм за корекция и съответния срок, изразен в брой месеци, както е посочено в член 106, както
и подходящия подход за интегриране на метода, посочен в член 304, в капиталовото изискване за платежоспо
собност, изчислен в съответствие със стандартната формула;
г) корелационните параметри, включително при необходимост определените в приложение IV, и процедурите за
актуализиране на тези параметри;
д) когато застрахователните и презастрахователните предприятия използват техники за намаляване на риска — мето
дите и допусканията, които се използват за оценка на промените на рисковия профил на съответното пред
приятие и за корекция на изчисляването на капиталовото изискване за платежоспособност;
е) качествените критерии, които посочените в буква д) техники за намаляване на риска трябва да изпълняват, за да
се гарантира ефективното прехвърляне на риска на трети страни;
еа) метода и параметрите, които следва да се използват при оценяването на капиталовите изисквания за риска от
неизпълнение на контрагента при експозиция към квалифицирани централни контрагенти, като тези параметри
гарантират последователност с третирането на такива експозиции в случая на кредитните институции и финансо
вите институции по смисъла на член 4, параграф 1, точки 1 и 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
ж) методите и параметрите, които да бъдат използвани при оценка на капиталовото изискване за операционен риск,
предвидено в член 107, включително процента, посочен в член 107, параграф 3;
з) метода и корекциите, които да бъдат използвани за отразяване на ограничените възможности за диверсификация
на риска на застрахователните и презастрахователните предприятия, свързан с обособени средства;
и) метода, който да бъде използван при изчисляване на корекцията за способността за покриване на загуби на
техническите резерви или за отложени данъци съгласно член 108;
й) подгрупата на стандартните параметри в животозастрахователните, общо застрахователните и здравнозастрахова
телни подписвачески рискови модули, които могат да бъдат заменени от специфични параметри за предприятието
съгласно член 104, параграф 7;
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к) критериите във връзка със стандартните методи, които да бъдат използвани от застрахователното или презастрахо
вателното предприятие за изчисляване на посочените в буква ѝ) специфични параметри за предприятието, и
всички критерии във връзка с пълнотата, точността и пригодността на използваните данни, които трябва да бъдат
изпълнени преди получаване на надзорно одобрение, заедно с процедурата, която трябва да бъде спазена за изда
ване на такова одобрение;
л) опростените изчисления, предвидени за специфични под-модули и рискови модули, както и критериите, които
застрахователните или презастрахователните предприятия, включително каптивните застрахователни и презастра
хователни предприятия, трябва да изпълнят, за да имат право да използват всяко от тези опростявания съгласно
член 109;
м) подхода, който да се прилага по отношение на свързаните предприятия по смисъла на член 212 при изчислява
нето на капиталовото изискване за платежоспособност, по-конкретно изчисляването на под-модула на риска,
свързан с акции, посочен в член 105, параграф 5, като се отчита вероятното намаляване на волатилността на
стойността на тези свързани предприятия, произтичаща от стратегическото естество на тези инвестиции и влия
нието, упражнявано от предприятието, притежаващо участие, върху свързаните предприятия;
н) начина на използване на външните кредитни оценки от АВКО при изчисляването на капиталовото изискване за
платежоспособност в съответствие със стандартната формула и разпределянето на външните кредитни оценки по
скалата на степените на кредитно качество съгласно член 109а, параграф 1, който съответства на използването на
външните кредитни оценки от АВКО при изчисляването на капиталовите изисквания за кредитните институции,
съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и финансовите институции,
съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 26 от него;
о) подробните критерии във връзка с капиталовия индекс съгласно член 109а, параграф 2, буква в);
п) подробните критерии във връзка с корекциите за фиксираните спрямо еврото валути с цел улесняване на изчисля
ването на подмодула на валутния риск съгласно член 109а, параграф 2, буква г);
р) условията за категоризация на регионалните правителства и местните органи, посочени в член 109а, параграф 2,
буква а).
2.
За да осигури еднакви условия на прилагане на настоящия член, ЕОЗППО разработва проекти на технически
стандарти за изпълнение относно процедурите за надзорно одобрение на специфични за предприятието параметри,
посочени в буква к) на параграф 1.
ЕОЗППО предава на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 31 октомври 2014 г.
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпъл
нение съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
3.
До 31 декември 2020 г. Комисията прави оценка на целесъобразността на методите, допусканията и стандарт
ните параметри, които се използват при изчисляване на стандартната формула на капиталовото изискване за плате
жоспособност. Тя взема предвид по-конкретно резултатите от прилагането на всеки клас активи и финансови инстру
менти, поведението на инвеститорите в тези активи и финансови инструменти, както и развитието на определянето
на международните стандарти в областта на финансовите услуги. На преразглеждането на някои класове активи може
да се даде предимство. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен по целесъоб
разност от предложения за изменение на настоящата директива или на делегираните актове или актовете за изпъл
нение, приети съгласно нея.
4.
За да осигури последователно хармонизиране във връзка с капиталовото изискване за платежоспособност,
ЕОЗППО, съгласно условията на член 301б, разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне
на количествени ограничения и критерии за допустимост на активите, когато рисковете не са обхванати адекватно от
даден под-модул.
На Комисията се делегира правомощието за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стан
дарти в съответствие с членове 10–14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
Тези регулаторни технически стандарти се отнасят за активите, покриващи техническите резерви, като се изключват
активите, държани във връзка с животозастрахователни договори, при които инвестиционният риск се носи от титу
лярите на полици. Те се преразглеждат от Комисията в светлината на развитията на стандартната формула и на
финансовите пазари.“;
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30) Член 114 се заменя със следното:
„Член 114
Делегирани актове и технически стандарти за изпълнение във връзка с вътрешните модели на капитало
вото изискване за платежоспособност
1.

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

а) адаптациите, които да бъдат извършени на предвидените в членове 120—125 стандарти предвид ограниченото
приложно поле на частичния вътрешен модел;
б) начина, по който се извършва пълното интегриране на частичен вътрешен модел в стандартната формула на капи
таловото изискване за платежоспособност, посочена в член 113, параграф 1, буква в), и изискванията за използ
ване на алтернативни техники за интегриране.
2.
За да гарантира еднакви условия за прилагане на настоящия член, ЕОЗППО разработва проекти на технически
стандарти за изпълнение относно процедурите за:
а) одобряването на вътрешния модел в съответствие с член 112; и
б) одобряването на съществените промени на вътрешния модел и на промените на политиката за промяна на
вътрешния модел, посочена в член 115.
ЕОЗППО предава на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 31 октомври 2014 г.
На Комисията се предоставя правомощие за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпъл
нение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;
31) Член 127 се заменя със следното:
„Член 127
Делегирани актове във връзка с членове 120 — 126
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а по отношение на членове 120 — 126, за да стиму
лира по-доброто оценяване на рисковия профил и на управлението на дейността на застрахователните и презастрахо
вателните предприятия във връзка с употребата на вътрешни модели в Съюза.“;
32) Член 129 се изменя, както следва:
а) в параграф 1, буква г) подточки i), ii) и iii) се заменят със следното:
„i) 2 500 000 EUR при общозастрахователните предприятия, включително каптивните застрахователни пред
приятия, освен в случаи, при които са покрити всички или някои от рисковете, попадащи в един от класовете
10–15, изброени в част А от приложение I, в който случай то е не по-малко от 3 700 000 EUR;
ii)

3 700 000 EUR за животозастрахователните предприятия, включително каптивните застрахователни пред
приятия;

iii) 3 600 000 EUR за презастрахователните предприятия, освен при каптивните презастрахователни пред
приятия, в който случай минималното капиталово изискване е не по-малко от 1 200 000 EUR,“;
б) в параграф 3 втора алинея се заменя със следното:
„Държавите членки разрешават на надзорните си органи за срок, който завършва не по-късно от 31 декември
2017 г., да изискват застрахователните и презастрахователни дружества да прилагат посочените в първа алинея
проценти изключително към капиталовото изискване за платежоспособност на дружеството, изчислено в съответс
твие с глава VI, раздел 4, подраздел 2.“;
в) в параграф 4 след първата алинея се вмъква следната алинея:
„За целите на изчисляването на границите, посочени в параграф 3, от предприятията не се изисква да изчисляват
капиталовите изисквания за платежоспособност на всяко тримесечие.“;
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г) в параграф 5, първа алинея се заменя със следното:
„5.
До 31 декември 2020 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прие
тите съгласно параграфи 1 — 4 правила и практики на надзорните органи на държавите членки.“;
33) Член 130 се заменя със следното:
„Член 130
Делегирани актове
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а, уточняващи изчисляването на минималното капита
лово изискване, посочено в членове 128 и 129.“;
34) В член 131, параграф 1 датите „31 октомври 2012 г.“ и „31 октомври 2013 г.“ се заменят съответно с датите „31
декември 2015 г.“ и „31 декември 2016 г.“
35) Член 135 се заменя със следното:
„Член 135
Делегирани актове и регулаторни технически стандарти относно качествените изисквания
1.
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а, определящи качествените изисквания в след
ните области:
а) определянето, измерването, наблюдението и управлението на рисковете, възникващи от инвестиции във връзка с
член 132, параграф 2, първа алинея;
б) определянето, измерването, наблюдението и управлението на специфичните рискове, възникващи от инвестиции в
деривативни инструменти и активи, посочени в член 132, параграф 4, втора алинея, както и определяне на
степента, до която използването на такива активи се класифицира като намаляване на риска или ефективно упра
вление на портфейла, както е посочено в член 132, параграф 4, трета алинея.
2.

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

а) изискванията, които дружествата, „преопаковащи“ заеми в търгуеми ценни книжа и други финансови инструменти
(издаващи дружества или спонсори), трябва да спазват, така че на застрахователно или презастрахователно пред
приятие да бъде разрешено да инвестира в такива ценни книжа или инструменти, емитирани след 1 януари
2011 г., включително изисквания, гарантиращи, че издаващото дружество, спонсора или първоначалният заемопо
лучател запазва за постоянно материален нетен икономически интерес, който във всички случаи е в размер на
най-малко 5 %;
б) качествени изисквания, които застрахователното или презастрахователното предприятие, инвестиращо в такива
ценни книжа или инструменти, трябва да спази;
в) характеристиките на обстоятелствата, при които може да бъде наложено изискване за добавен капитал при нару
шаването на посочените в букви а) и б) от настоящия параграф изисквания, без да се накърняват разпоредбите на
член 101, параграф 3.
3.
За да осигури последователно хармонизиране във връзка с параграф 2, буква в), ЕОЗППО, съгласно условията на
член 301б, разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел определяне на методологиите за изчисля
ване на пропорционалната допълнителна капиталова такса, посочена в тази буква.
На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти
в съответствие с членове 10–14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;
36) Член 138, параграф 4 се заменя със следното:
„4. В случай на изключително неблагоприятни ситуации, засягащи застрахователни и презастрахователни пред
приятия, представляващи значителен дял от пазара или от засегнатите видове дейности, както са декларирани от
Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, когато е уместно и след консултиране с
ЕССР, надзорният орган може да удължи за засегнатите предприятия срока, определен във втората алинея на пара
граф 3, с максимален седемгодишен срок, отчитащ всички съответни фактори, включително средната продължител
ност на техническите разпоредби.
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Без да се засягат правомощията на ЕОЗППО по член 18 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, за целите на настоящия
параграф ЕОЗППО, по искане от страна на съответния надзорен орган, декларира наличието на изключително небла
гоприятни ситуации. Съответният надзорен орган може да отправи искане, ако застрахователни или презастрахова
телни предприятия, представляващи значителен дял на пазара или засегнати видове дейност, има малка вероятност да
покрият едно от изискванията, посочени в параграф 3. Изключително неблагоприятни ситуации са налице, когато
финансовата ситуация на застрахователни или презастрахователни предприятия, представляващи значителен дял на
пазара или на засегнати видове дейност, са сериозно неблагоприятно засегнати от едно или повече от следните
условия:
а) непредвиден, остър и рязък срив на финансовите пазари;
б) продължителни условия на ниски лихвени проценти;
в) катастрофални събития със значително въздействие.
В сътрудничество със съответния надзорен орган ЕОЗППО редовно оценява дали условията, посочени във втора
алинея, са все още актуални. Когато изключително неблагоприятна ситуация е престанала да бъде налице, ЕОЗППО
обявява това в сътрудничество със съответния надзорен орган.
Застрахователното или презастрахователно предприятие представя на надзорния орган на всеки три месеца доклад за
напредъка, посочващ предприетите мерки и отбелязания напредък за възстановяване на равнището на допустими
собствени средства за покриване на капиталовото изискване за платежоспособност или за намаляване на рисковия
профил за гарантиране на спазване на капиталовото изискване за платежоспособност.
Удължаването на срока по първа алинея се отменя, когато докладът за напредък показва, че между датата на устано
вяване на неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност и датата на представяне на доклада за
напредък няма съществен напредък в постигането на възстановяване на равнището на допустими собствени средства
за покриване на капиталовото изискване за платежоспособност или за намаляване на рисковия профил за гарантиране
на спазване на капиталовото изискване за платежоспособност.“;
37) Член 143 се заменя със следното:
„Член 143
Делегирани актове и регулаторни технически стандарти във връзка с член 138, параграф 4
1.
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а, допълващи видовете изключително неблаго
приятни ситуации и уточняващи факторите и критериите, които ЕОЗППО следва да взема предвид, когато декларира
наличие на изключително неблагоприятни ситуации, и които надзорните органи следва да отчитат за определянето
на удължаването на срока за възстановяване в съответствие с член 138, параграф 4.
2.
За да осигури последователно хармонизиране във връзка с член 138, параграф 2, член 139, параграф 2 и
член 141, ЕОЗППО, съгласно условията на член 301б, разработва проекти на регулаторни технически стандарти с
цел определяне на плана за възстановяване, посочен в член 138, параграф 2, и финансовата схема, посочена в
член 139, параграф 2, и по отношение на член 141, като полага надлежно усилия за избягване на проциклични
ефекти."
На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти
в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;
38) Член 149 се заменя със следното:
„Член 149
Промени в характера на рисковете или задълженията
„Всяка промяна, която застрахователното предприятие възнамерява да направи в информацията по член 147,
подлежи на процедурата, предвидена в членове 147 и 148.“;“
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39) Член 155 се изменя както следва:
а) в параграф 3 след първата алинея се вмъква следната алинея:
„Освен това надзорният орган на държавата членка по произход или на приемащата държава членка може да
отнесе въпроса до ЕОЗППО и да поиска от него съдействие в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС)
№ 1094/2010. В този случай ЕОЗППО може да действа съгласно правомощията, предоставени му по силата на
посочения член.“;
б) параграф 9 се заменя със следното:
„9.
Държавите членки информират Комисията и ЕОЗППО за броя и вида на случаите, довели до откази
съгласно членове 146 и 148 или при които са взети мерки съгласно параграфи 3 и 4 от настоящия член.“;
40) В член 158, параграф 2 след първа алинея се вмъква следната алинея:
„Освен това надзорният орган на държавата членка по произход или на приемащата държава членка може да отнесе
въпроса до ЕОЗППО и да поиска от него съдействие в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010. В този
случай ЕОЗППО може да действа съгласно правомощията, предоставени му по силата на посочения член.“;
41) Член 159 се заменя със следното:
„Член 159
Статистическа информация относно трансграничните дейности
Поотделно по отношение на операции, осъществявани съгласно правото на установяване или съгласно свободата за
предоставяне на услуги, всяко застрахователно предприятие информира надзорния орган на своята държава членка
по произход за размера на премиите, претенциите и комисионните, без да се приспада делът на презастраховането, по
държава членка и както следва:
а) при общото застраховане — по видове дейност в съответствие със съответния делегиран акт;
б) при животозастраховането — по видове дейности в съответствие със съответния делегиран акт.
По отношение на клас 10 в част А от приложение I, с изключение на отговорността на превозвача, съответното пред
приятие информира надзорния орган относно честотата и средната стойност на претенциите.
Надзорният орган на държавата членка по произход представя информацията съгласно първата и втората алинеи в
разумен срок и в обобщена форма на надзорните органи на всяка от засегнатите държави членки при поискване от
тяхна страна.“;
42) Член 172 се заменя със следното:
„Член 172
Еквивалентност по отношение на презастрахователните предприятия
1.
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а, уточняващи критериите за оценка дали
режимът на платежоспособност на трета държава, приложим по отношение на презастрахователната дейност на пред
приятия с централно управление в рамките на тази трета държава, е еквивалентен на предвиденото в дял I.
2.
Ако критериите, приети в съответствие с параграф 1, са изпълнени от трета държава, Комисията, в съответствие
с член 301а и подпомагана от ЕОЗППО в съответствие с член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, може
да приема решения, с които определя, че режимът на платежоспособност на трета държава, приложим по отношение
на презастрахователната дейност на предприятия с централно управление в рамките на тази трета държава, е еквива
лентен на предвиденото в дял I от настоящата директива.
Тези делегирани актове биват редовно преразглеждани, за да се вземат предвид всички значителни промени на
режима на надзор, изложен в дял I, и промените на режима на надзор на третата държава.
ЕОЗППО публикува на своя интернет сайт и поддържа актуален списък на всички трети държави, посочени в първа
алинея.
3.
Ако съгласно параграф 2 режимът на платежоспособност на трета държава се счита за еквивалентен на предви
дения в настоящата директива, презастрахователните договори, сключени с предприятия с централно управление в
тези трети държави, биват третирани като презастрахователни договори, сключени с предприятия, лицензирани в
съответствие с настоящата директива.
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4.
Чрез дерогация от параграф 2 и дори ако не са изпълнени критериите, определени в съответствие с параграф 1,
Комисията може — за ограничен срок и в съответствие с член 301а, подпомагана от ЕОЗППО в съответствие с
член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, да приема решения, с които определя, че режимът на плате
жоспособност на трета държава, приложим по отношение на презастрахователната дейност на предприятия с
централно управление в рамките на тази трета държава, е временно еквивалентен на предвидения в дял I, ако третата
държава отговаря най-малко на следните критерии:
а) поела е ангажимент към Съюза за приемане и прилагане на режим на платежоспособност, който е в състояние да
бъде оценен като еквивалентен в съответствие с параграф 2, преди края на този ограничен период, и за участие в
процес на оценяване на еквивалентността;
б) изготвила е работна програма с цел изпълнение на ангажимента, посочен в буква а);
в) отпуснала е достатъчно средства с цел изпълнение на ангажимента, посочен в буква а);
г) режимът на платежоспособност на третата държава се основава на риска и установява количествени и качествени
изисквания за платежоспособност и изисквания, свързани с надзорна отчетност и прозрачност;
д) поети са писмени ангажименти за сътрудничество и обмен на поверителна информация във връзка с надзора с
ЕОЗППО и надзорните органи;
е) налице е независима система за надзор; и
ж) установени са задължения за професионална тайна за всички лица, действащи от името на нейните надзорни
органи, по-специално по отношение на обмена на информация с ЕОЗППО и надзорните органи.
Всеки делегиран акт за временна еквивалентност отчита докладите на Комисията съгласно член 177, параграф 2. Тези
делегирани актове се преразглеждат редовно, въз основа на докладите за напредъка на съответната трета държава,
които се представят ежегодно на Комисията и се оценяват от нея. ЕОЗППО подпомага Комисията в оценката на тези
доклади за напредъка.
ЕОЗППО публикува на своя интернет сайт и поддържа актуален списък на всички трети държави, посочени в първа
алинея.
Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 301а, които допълнително уточняват условията,
посочени в първа алинея.
5.
Посоченият в първата алинея на параграф 4 ограничен срок изтича на по-ранната от двете дати — 31 декември
2020 г.–или датата, на която в съответствие с параграф 2 режимът на надзор на третата държава е бил счетен за екви
валентен на посочения в дял I.
Срокът може да бъде удължен най-много с една година, когато е необходимо за ЕОЗППО и Комисията, за да
извършат оценка на еквивалентността за целите на параграф 2.
6.
Презастрахователните договори, сключени с предприятия с централно управление в трети държави, чийто
режим на надзор е приет за временно еквивалентен в съответствие с параграф 4, получават същото третиране като
посоченото в параграф 3. Член 173 се прилага и към презастрахователни предприятия с централно управление в
трети държави, чийто режим на надзор е приет за временно еквивалентен в съответствие с параграф 4.“;
43) Член 176 се заменя със следното:
„Член 176
Информиране на Комисията и ЕОЗППО от държавите членки
Надзорните органи на държавите членки информират Комисията, ЕОЗППО и надзорните органи на другите държави
членки за всеки лиценз за пряко или непряко дъщерно предприятие, едно или повече от предприятията майки на
което са уредени от правото на трета държава.
Тази информация съдържа също така указания за структурата на съответната група.
Ако предприятие, уредено от правото на трета държава, придобие дялове в застрахователно или презастрахователно
предприятие, лицензирано в Съюза, които биха превърнали това застрахователно или презастрахователно пред
приятие в дъщерно предприятие на това предприятие от трета държава, надзорните органи на държавата членка по
произход информират Комисията, ЕОЗППО и надзорните органи на другите държави членки.“;
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44) В член 177 параграф 1 се заменя със следното:
„1.
Държавите членки информират Комисията и ЕОЗППО за всички принципни затруднения, които техните
застрахователни или презастрахователни предприятия срещат при установяването и провеждането на дейността си,
или при упражняването на дейности в трета държава.“;
45) В член 210 параграф 2 се заменя със следното:
„2.
Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 301а, уточняващи разпоредбите, посочени
в параграф 1 от настоящия член във връзка с наблюдаването, управляването и контролирането на рисковете, произти
чащи от презастрахователни дейности с ограничено поемане на риск.“;
46) В член 211 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:
„2.
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а, определящи следните критерии за надзорно
одобрение:
а) обхвата на лиценза;
б) задължителните условия, които следва да бъдат част от всички сключвани договори;
в) посочените в член 42 изисквания за квалификация и надеждност на лицата, които управляват схемата със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;
г) изисквания за квалификацията и надеждност на акционерите или членовете с квалифицирано участие в схемата
със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;
д) надеждни административни и счетоводни процедури, адекватни механизми за вътрешен контрол и изисквания за
управление на риска;
е) изискванията за счетоводната, пруденциалната и статистическата информация;
ж) изискванията за платежоспособност.
2а.
За да осигури еднакви условия на прилагане на член 211, параграфи 1 и 2, ЕОЗППО разработва проекти на
технически стандарти за изпълнение относно процедурите за предоставяне на надзорно одобрение за създаване на
схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск и относно форматите и образците,
които трябва да се използват по смисъла на параграф 2, буква е).
ЕОЗППО предава на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 31 октомври 2014 г.
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпъл
нение съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
2б.
За да осигури еднакви условия на прилагане на член 211, параграфи 1 и 2, ЕОЗППО може да разработва
проекти на технически стандарти за изпълнение относно процедурите за сътрудничеството и обмена на информация
между надзорните органи, когато схемата със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,
поемаща рискове от застрахователни или презастрахователни предприятия, е създадена в държава членка, различна
от държавата членка, в която е лицензирано застрахователното или презастрахователното предприятие.
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпъл
нение съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
3.
Схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, лицензирани преди
31 декември 2015 г., се подчиняват на правото на държавата-членка, издала лиценз за схемата със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск. Всяка нова дейност, започната от подобна схема със специална
цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск след тази дата, се подчинява обаче на разпоредбите на
параграфи 1, 2 и 2а.“;
47) Член 212, параграф 1, буква д) се заменя със следното:
„д) „колегиум на надзорните органи“ означава постоянна, но гъвкава структура за сътрудничество, координация и
улесняване на вземането на решения във връзка с груповия надзор;“;
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48) Член 216 се изменя, както следва:
а) в параграф 1 се добавят следните алинеи:
„В такъв случай надзорният орган обосновава решението си както пред органа за групов надзор, така и пред край
ното предприятие — майка, на ниво на Съюза. Органът за групов надзор уведомява колегиума на надзорните
органи в съответствие с член 248, параграф 1, буква а).
Членове 218 — 258 се прилагат mutatis mutandis при спазване на параграфи 2 — 6 от настоящия член.“;
б) в параграф 4 трета алинея се заменя със следното:
„Надзорният орган обосновава това решение както пред органа за групов надзор, така и пред предприятието.
Органът за групов надзор уведомява колегиума на надзорните органи в съответствие с член 248, параграф 1,
буква а).“;
в) параграф 7 се заменя със следното:
„7.
Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 301а, определящи обстоятелствата, при
които може да бъде взето посоченото в параграф 1 от настоящия член решение.“;
49) Член 217 се изменя, както следва:
а) в параграф 1 се добавя следната алинея:
„В такъв случай надзорните органи обосновават споразумението помежду си както пред органа за групов надзор,
така и пред крайното предприятие — майка, на ниво на Съюза. Органът за групов надзор уведомява колегиума на
надзорните органи в съответствие с член 248, параграф 1, буква а).“;
б) параграф 3 се заменя със следното:
„3.
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а, определящи обстоятелствата, при които
посоченото в параграф 1 от настоящия член решение може да бъде взето.“;
50) Член 227 се заменя със следното:
„Член 227
Еквивалентност по отношение на свързани застрахователни и презастрахователни предприятия от трета
държава
1.
При изчисляване на груповата платежоспособност на застрахователно или презастрахователно предприятие,
което е предприятие, притежаващо дялово участие от застрахователно или презастрахователно предприятие от трета
държава, в съответствие с член 233, застрахователното или презастрахователното предприятие от трета държава се
третира, единствено за целите на изчислението, като свързано застрахователно или презастрахователно предприятие.
Когато обаче третата страна, в която се намира централното управление на това предприятие, изисква то да има
лиценз и му налага режим за платежоспособност, най-малко еквивалентен на посочения в дял I, глава VI, държавите
членки могат да предвидят, че изчислението взема предвид, по отношение на това предприятие, капиталовото изиск
ване за платежоспособност и собствените средства, допустими за удовлетворяване на това изискване, както са предви
дени от съответната трета държава.
2.
Когато не е приет делегиран акт в съответствие с параграф 4 или параграф 5 от настоящия член, проверката на
еквивалентността на режима на третата страна се осъществява от органа за групов надзор при поискване от страна на
предприятието, притежаващо дялово участие, или по собствена инициатива. ЕОЗППО подпомага органа за групов
надзор в съответствие с член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
Органът за групов надзор, подпомаган от ЕОЗППО, се допитва до другите заинтересовани надзорни органи преди
вземане на решение относно еквивалентността. Това решение се взема съгласно критериите, приети в съответствие с
параграф 3. Органът за групов надзор не взема никакво решение във връзка с трета държава, което е в противоречие с
решение, взето по-рано по отношение на същата трета държава, освен когато е необходимо да се отчетат значими
промени в надзорния режим, посочен в дял I, глава VI и в надзорния режим на третата държава.
Ако надзорните органи изразят несъгласие с решението, взето в съответствие с алинея втора, те могат да отнесат
въпроса до ЕОЗППО и да поискат от него съдействие в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 в срок
от три месеца след уведомяването за решението от страна на органа за групов надзор. В този случай ЕОЗППО може
да действа съгласно правомощията, предоставени му по силата на посочения член.
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3.
Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 301а, уточняващи критериите за оценяване
дали режимът за надзор на трета държава е еквивалентен на определения в дял I, глава VI.
4.
Ако критериите, приети в съответствие с параграф 3, са изпълнени от трета държава, Комисията може, в съот
ветствие с член 301а и подпомагана от ЕОЗППО в съответствие с член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1094/2010, да приеме делегирани актове, определящи, режимът за надзор на тази трета държава като еквива
лентен спрямо изложеното в дял I, глава VI.
Тези делегирани актове биват редовно преразглеждани, за да вземат предвид всички значителни промени на режима
за надзор, изложен в дял I, глава VI, и промените на режима за надзор на третата държава.
ЕОЗППО публикува на своя интернет сайт и поддържа актуален списък на всички трети държави, посочени в първа
алинея.
5.
Чрез дерогация от параграф 4 и дори, когато критериите, посочени в съответствие с параграф 3, не са изпъл
нени, Комисията може, за периода, посочен в параграф 6 в съответствие с член 301а и подпомагана от ЕОЗППО в
съответствие с член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, да приеме делегирани актове, определящи
режимът за надзор на трета държава, прилаган към предприятия с централно управление в същата трета държава,
като временно еквивалентен на посочения в дял I, глава VI, когато:
а) може да се докаже, че съществува режим, който може да бъде оценен като еквивалентен в съответствие с пара
граф 4, или такъв може да бъде приет и приложен от третата държава;
б) режимът на платежоспособност на третата държава е риск-базиран и установява количествени и качествени изиск
вания за платежоспособност и изисквания, свързани с надзорна отчетност и прозрачност;
в) правото на третата държава позволява по принцип сътрудничество и обмен на конфиденциална надзорна инфор
мация с ЕОЗППО и надзорните органи.
г) третата държава притежава независима система за надзор; и
д) третата държава е установила задължения за професионална тайна за всички лица, действащи от името на надзор
ните органи.
ЕОЗППО публикува на своя интернет сайт и поддържа актуален списък на всички трети държави, посочени в първа
алинея.
6.
Първоначалният период на временна еквивалентност, посочена в параграф 5, е 10 години, освен ако преди
изтичането на този период:
а) този делегиран акт е отменен; или
б) е приет делегиран акт в съответствие с параграф 4, в който надзорният режим на тази трета държава се счита за
еквивалентен на предвиденото в дял I, глава VI;
Временната еквивалентност е обект на подновяване за допълнителни периоди от по 10 години, когато критериите,
посочени в параграф 5, продължават да се спазват. Комисията приема всеки такъв делегиран акт в съответствие с
член 301а и се подпомага от ЕОЗППО в съответствие с член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
Всеки делегиран акт, определящ временна еквивалентност отчита докладите на Комисията съгласно член 177, пара
граф 2. Тези делегирани актове се преразглеждат редовно от Комисията. ЕОЗППО подпомага Комисията в оценката на
тези решения. Комисията информира Парламента за всички преразглеждания, които се провеждат, и да докладва на
Европейския парламент относно своите заключения.
7.
В случай че съгласно параграф 5 е приет делегиран акт, определящ режима за надзор на трета държава като
временно еквивалентен, тази трета държава се счита за еквивалентна за целите на втората алинея от параграф 1.“;
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51) Член 231 се заменя със следното:
„Член 231
Вътрешен модел на групата
1.
В случай на заявление за разрешение за изчисляване на консолидираното групово капиталово изискване за
платежоспособност, както и на капиталовото изискване за платежоспособност на застрахователните и презастрахова
телните дружества от дадена група въз основа на вътрешен модел, подадено от застрахователно или презастрахова
телно предприятие и свързаните с него дружества, или съвместно от свързаните дружества на застрахователен
холдинг, съответните надзорни органи си сътрудничат при вземането на решение дали да предоставят такова разре
шение, както и при определянето на реда и условията (ако има такива), на които такова разрешение подлежи.
Посоченото в първа алинея заявление се подава пред органа за групов надзор.
Органът за групов надзор незабавно уведомява другите членове на колегиума на надзорните органи и им представя
пълното заявление.
2.
Съответните надзорни органи полагат усилия в рамките на правомощията си да достигнат до общо решение
относно заявлението в срок от шест месеца от датата, на която органът за групов надзор е получил пълното
заявление.
3.
Ако в рамките на шестмесечния срок, посочен в параграф 2, някой от съответните надзорни органи е отнесъл
въпроса до ЕОЗППО в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, органът за групов надзор отлага
своето решение и изчаква всяко едно решение, което ЕОЗППО може да вземе в съответствие с член 19, параграф 3 от
посочения регламент, и взема своето решение в съответствие с решението на ЕОЗППО. Това решение се признава за
определящо и се прилага от съответните надзорни органи.
ЕОЗППО взема своето решение в рамките на един месец. Ако шестмесечният срок е изтекъл или е било постигнато
общо решение, въпросът не се отнася до ЕОЗППО.
Ако, в съответствие с член 41, параграфи 2 и 3 и с член 44, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, пред
ложеното от работната група решение бъде отхвърлено, окончателното решение се взема от органа за групов надзор.
Това решение се признава за определящо и се прилага от съответните надзорни органи. Шестмесечният период се
счита за период на помиряване по смисъла на член 19, параграф 2 от посочения регламент.
4.
ЕОЗППО може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение с цел осигуряване на еднакви
условия за прилагане на посочения в параграф 2 процес на вземане на съвместно решение във връзка с посочените в
параграф 1 заявления за разрешения с оглед на улесняване на вземането на съвместни решения.
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпъл
нение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
5.
В случай че съответните надзорни органи са постигнали посоченото в параграф 2 общо решение, органът за
групов надзор предава на заявителя документ, в който се излагат пълните мотиви.
6.
Ако не е прието общо решение в срок от шест месеца от датата на получаване на пълното заявление от страна
на групата, органът за групов надзор взема самостоятелно решение относно заявлението.
Органът за групов надзор надлежно взема предвид становищата и резервите на другите заинтересовани надзорни
органи, изразени в рамките на този шестмесечен срок.
Органът за групов надзор предава на заявителя и на другите заинтересовани надзорни органи документ, в който се
посочва неговото напълно обосновано решение.
Това решение се признава за определящо и се прилага от съответните надзорни органи.
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7.
Когато някой от съответните надзорни органи счита, че рисковият профил на негово поднадзорно застрахова
телно или презастрахователно предприятие се отклонява значително от допусканията, стоящи в основата на
одобрения на равнището на групата вътрешен модел, и докато предприятието не отстрани надлежно забележките на
надзорния орган, този орган може да наложи съгласно член 37 добавяне на капитал към изчисленото чрез прилагане
на този вътрешен модел капиталово изискване за платежоспособност на това застрахователно или презастрахователно
предприятие.
При извънредни обстоятелства, когато такова добавяне на капитал не би било подходящо, надзорният орган може да
изиска от съответното предприятие да изчислява своето капиталово изискване за платежоспособност на базата на
стандартната формула, посочена в дял I, глава VI, раздел 4, подраздели 1 и 2. В съответствие с член 37, параграф 1,
букви а) и в), надзорният орган може да наложи добавяне на капитал към капиталовото изискване за платежоспособ
ност на това застрахователно или презастрахователно предприятие, изчислено чрез прилагане на стандартната
формула.
Надзорният орган обосновава всяко посочено в алинеи първа и втора решение както пред органа за групов надзор и
другите членове на колегиума на надзорните органи, така и пред застрахователното или презастрахователното пред
приятие.
ЕОЗППО може да издава насоки с цел осигуряване на последователно и съгласувано прилагане на настоящия пара
граф.“;
52) В член 232, първи параграф уводната част се заменя със следното:
„Когато се определя дали консолидираното групово капиталово изискване за платежоспособност отразява по
подходящ начин рисковия профил на групата, органът за групов надзор отделя специално внимание на всеки случай,
в който обстоятелствата, посочени в член 37, параграф 1, букви от а) — г), могат да се проявят на равнището на
групата, особено когато:“
53) В член 232 третият параграф се заменя със следния текст:
„Член 37, параграфи 1–5, както и делегираните актове и техническите стандарти за изпълнение, приети в съответс
твие с член 37, параграфи 6, 7 и 8, се прилагат mutatis mutandis.“
54) В член 233, параграф 6 третата алинея се заменя със следното:
„Член 37, параграфи 1–5, както и делегираните актове и техническите стандарти за изпълнение, приети в съответс
твие с член 37, параграфи 6, 7 и 8, се прилагат mutatis mutandis.“
55) Член 234 се заменя със следното:
„Член 234
Делегирани актове, отнасящи се до членове 220–229 и 230–233
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а, определящи техническите принципи и методи,
изложени в членове 220—229, както и прилагането на членове 230—233, отразяващи икономическото естество на
специфични правни структури.“
56) Член 237 се заменя със следното:
„Член 237
Дъщерни предприятия на застрахователно или презастрахователно предприятие: решение относно заявле
нието
1.
При подадени заявления за получаване на разрешения за статут, подлежащ на правилата по членове 238 и
239, съответните надзорни органи работят заедно в рамките на колегиума на надзорните органи, като си сътрудничат
по всички въпроси, при вземане на решение за предоставяне или отхвърляне на исканото разрешение и определяне
на реда и условията (ако има такива), на които такова разрешение следва да подлежи.
Заявление от типа, посочен в първа алинея, се представя единствено пред надзорния орган, лицензирал дъщерното
предприятие. Този надзорен орган незабавно уведомява членовете на колегиума на надзорните органи и им представя
пълното заявление.
2.
Съответните надзорни органи полагат усилия в рамките на правомощията си да достигнат до общо решене
относно заявлението в срок от три месеца от датата, на която всички надзорни органи в рамките на колегиума на
надзорните органи са получили пълното заявление.
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3.
Ако в рамките на тримесечния срок, посочен в параграф 2, някой от съответните надзорни органи е отнесъл
въпроса до ЕОЗППО в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, органът за групов надзор отлага
своето решение и изчаква всяко едно решение, което ЕОЗППО може да вземе в съответствие с член 19, параграф 3 от
въпросния регламент, и взема своето решение в съответствие с решението на ЕОЗППО. Това решение се признава за
определящо и се прилага от съответните надзорни органи.
ЕОЗППО взема своето решение в рамките на един месец. Ако тримесечният срок е изтекъл или е било постигнато
съвместно решение, въпросът не се отнася до ЕОЗППО.
Ако в съответствие с член 41, параграфи 2 и 3 и с член 44, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 пред
ложеното от работната група решение бъде отхвърлено, окончателното решение се взема от органа за групов надзор.
Това решение се признава за определящо и се прилага от съответните надзорни органи. Тримесечният период се счита
за период на помиряване по смисъла на член 19, параграф 2 от въпросния регламент.
4.
ЕОЗППО може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение с цел осигуряване на еднакви
условия за прилагане на посочения в параграф 2 процес на вземане на съвместно решение във връзка с посочените в
параграф 1 заявления за разрешения с оглед на улесняване на вземането на съвместни решения.
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпъл
нение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
5.
В случай че съответните надзорни органи са взели съвместното решение, посочено в параграф 2, надзорният
орган, издал лиценз на дъщерното предприятие, предава на заявителя решението, в което се излагат пълните мотиви.
Съвместното решение се признава за окончателно и се прилага от надзорните органи в съответните държави членки.
6.
Ако съответните надзорни органи не достигнат до общо решение в рамките на тримесечния срок, посочен в
параграф 2, органът за групов надзор взема самостоятелно решение по отношение на заявлението.
В рамките на този срок органът за групов надзор надлежно разглежда следното:
а) становищата и резервите на другите засегнати надзорни органи;
б) резервите на другите надзорни органи в колегиума на надзорните органи.
Решението съдържа пълни мотиви, както и обяснение за всяко значително отклонение от резервите на другите засег
нати надзорни органи. Органът за групов надзор предава препис от това решение на заявителя и на другите заинтере
совани надзорни органи. Решението се признава за решаващо и се прилага от съответните надзорни органи.“;
57) В член 238 параграф 4 се заменя със следното:
„4. Колегиумът на надзорните органи прави всичко, което е в кръга на правомощията му, за да постигне съгласие
относно предложението на надзорния орган, лицензирал дъщерното предприятие, или относно други възможни
мерки.
Това съгласие се признава за решаващо и се прилага от съответните надзорни органи.“;
58) В член 238 параграф 5 се заменя със следния текст:
„5. Ако надзорният орган и органът за групов надзор не достигнат до съгласие, един от надзорните органи може в
срок един месец от предложението на надзорния орган да отнесе въпроса до ЕОЗППО и да поиска неговата подкрепа
в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010. В този случай ЕОЗППО може да действа съгласно правомо
щията, предоставени му по силата на посочения член, и взема своето решение по случая в срок от един месец. Едно
месечният период се счита за период на помиряване по смисъла на член 19, параграф 2 от въпросния регламент. Ако
посоченият в настоящата алинея едномесечен срок е изтекъл или в рамките на колегиума е било постигнато споразу
мение в съответствие с параграф 4 от настоящия член, въпросът не се отнася до ЕОЗППО.
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Надзорният орган, лицензирал дъщерното предприятие, отлага своето решение и изчаква всяко едно решение, което
ЕОЗППО може да вземе в съответствие с член 19 от въпросния регламент, и взема своето решение в съответствие с
решението на ЕОЗППО.
Това решение се признава за определящо и се прилага от съответните надзорни органи.
Решението съдържа пълните мотиви, на които то се основава.
Решението се представя на дъщерното предприятие и на колегиума на надзорните органи.“;
59) В член 239 се добавя следният параграф:
„4. Всеки от двата надзорни органа може да отнесе въпроса до ЕОЗППО и да поиска неговата подкрепа в съответс
твие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, ако те не достигнат до съгласие:
а) относно одобрението на плана за възстановяване, включително всяко удължаване на срока за възстановяване, в
рамките на посочения в параграф 1 четиримесечен срок, или
б) относно одобрението на предложените мерки в рамките на посочения в параграф 2 едномесечен срок,.
В тези случаи ЕОЗППО може да действа съгласно правомощията, предоставени му по силата на посочения член, и
взема своето решение по случая в срок от един месец.
Въпросът не се отнася до ЕОЗППО:
а) след края на посочения в първа алинея съответно четиримесечен или едномесечен срок;
б) след постигането на съгласие в колегиума в съответствие с параграф 1, алинея втора или параграф 2, алинея втора;
в) в случай на извънредни ситуации, както е посочено в параграф 2.
Четиримесечният или едномесечният срок, съответно, се считат за период на помиряване по смисъла на член 19,
параграф 2 от въпросния регламент.
Надзорният орган, лицензирал дъщерното предприятие, отлага своето решение и изчаква всяко едно решение, което
ЕОЗППО може да вземе в съответствие с член 19, параграф 3 от въпросния регламент, и взема своето окончателно
решение в съответствие с решението на ЕОЗППО. Това решение се признава за определящо и се прилага от съответ
ните надзорни органи.
Решението съдържа пълните мотиви, на които то се основава.
Решението се представя на дъщерното предприятие и на колегиума на надзорните органи.“;
60) Член 241 се заменя със следното:
„Член 241
Дъщерни предприятия на застрахователно или презастрахователно предприятие: делегирани актове
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а, определящи:
а) критериите за оценяване на изпълнението на условията по член 236;
б) критериите за оценяване коя ситуация следва да се счита за неотложна съгласно член 239, параграф 2;
в) процедурите, които се прилагат от надзорните органи, когато обменят информация, упражняват правомощията си
и изпълняват своите задължения в съответствие с членове 237—240.“;
61) В член 242 параграф 1 се заменя със следния текст:
„1. В срок до 31 декември 2017 г. Комисията извършва оценка на прилагането на дял III, по-конкретно във връзка
със сътрудничеството между надзорните органи в рамките на колегиума на надзорните органи и неговата функцио
налност и надзорните практики за определяне на изисквания за добавяне на капитал, и представя на Европейския
парламент и на Съвета доклад, придружен, ако е необходимо, от предложения за изменение на настоящата дирек
тива.“;
62) В член 242, параграф 2 датата „31 октомври 2015 г.“ се заменя с датата „31 декември 2018 г.“;
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63) Член 244, параграф 4 се заменя със следното:
„4.
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а по отношение на дефинирането на значител
ната концентрация на риск за целите на параграфи 2 и 3 от настоящия член.
5.
За да осигури последователно хармонизиране във връзка с надзора на концентрацията на риск, ЕОЗППО,
съгласно условията на член 301б, разработва проекти на регулаторни технически стандарти за разпознаване на значи
телната концентрация на риск и за определяне на подходящи прагове за целите на параграф 3.
На Комисията се делегира правомощието да приема посочените във първата алинея регулаторни технически стандарти
в съответствие с членове 10–14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
6.
За да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия член, ЕОЗППО разработва проекти на технически
стандарти за изпълнение за формулярите и образците за докладване на подобни случаи на концентрация на риск за
целите на параграф 2.
ЕОЗППО предава на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 30 септември 2015 г.
На Комисията се предоставя правомощие за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпъл
нение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;
64) Член 245, параграф 4 се заменя със следното:
„4.
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а по отношение на дефинирането на значи
телни сделки в рамките на групата за целите на параграфи 2 и 3 от настоящия член.
5.
За да осигури последователно хармонизиране във връзка с надзора на сделки в рамките на групата, ЕОЗППО
може да разработва проекти на регулаторни технически стандарти за разпознаването на значителни сделки в рамките
на групата за целите на параграф 3.
На Комисията се делегира правомощието за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стан
дарти в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
6.
За да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия член, ЕОЗППО може да разработва проекти на
технически стандарти за изпълнение относно процедурите, формулярите и образците за докладването на подобни
сделки в рамките на групата за целите на параграф 2.
На Комисията се предоставя правомощие за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпъл
нение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;
65) В член 247 параграфи 3 — 7 се заменят със следния текст:
„3.
В определени случаи съответните надзорни органи могат по искане на някой от другите надзорни органи да
вземат съвместно решение за дерогация от посочените в параграф 2 критерии, когато тяхното прилагане бъде счетено
за неподходящо, като се имат предвид структурата на групата и относителното значение на дейностите на застрахова
телните и презастрахователните предприятия в различни държави, и да изберат друг надзорен орган за орган за
групов надзор.
За целта всеки от съответните надзорни органи може да поиска обсъждане на целесъобразността на посочените в
параграф 2 критерии. Подобно обсъждане не може да се провежда повече от веднъж годишно.
Съответните надзорни органи полагат всички усилия в рамките на правомощията си да достигнат до общо решене
относно избора на орган за групов надзор в срок от три месеца от получаването на искането за обсъждане. Преди да
вземат решението си, съответните надзорни органи дават на групата възможност да изложи становището си.
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Определеният орган за групов надзор предава на групата съвместното решение, като посочва пълните мотиви.
4.
Ако в рамките на тримесечния срок, посочен в трета алинея на параграф 3, някой от съответните надзорни
органи е отнесъл въпроса до ЕОЗППО в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, съответните
надзорни органи отлагат своето съвместно решение и изчакват всяко решение, което ЕОЗППО може да вземе в съот
ветствие с член 19, параграф 3 от въпросния регламент, и вземат своето съвместно решение в съответствие с реше
нието на ЕОЗППО. Съвместното решение се признава за решаващо и се прилага от съответните надзорни органи.
Тримесечният срок се счита за период на помиряване по смисъла на член 19, параграф 2 от посочения регламент.
5.
ЕОЗППО взема своето решение по случая в рамките на един месец съгласно параграф 4. Ако тримесечният срок
е изтекъл или е било постигнато съвместно решение, въпросът не се отнася до ЕОЗППО. Определеният орган за
групов надзор предава на групата и на колегиума на надзорните органи съвместното решение, като посочва пълните
мотиви.
6.
Ако не бъде достигнато общо решение, задачата на органа за групов надзор се изпълнява от надзорния орган,
определен в съответствие с параграф 2 от настоящия член.
7.
Поне веднъж годишно ЕОЗППО информира Европейския парламент, Съвета и Комисията за всякакви значи
телни трудности при прилагането на параграфи 2, 3 и 6.
В случай че възникнат значителни трудности при прилагането на критериите, посочени в параграфи 2 и 3 от
настоящия член, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а, уточняващи тези критерии допъл
нително.“;
66) Член 248 се изменя, както следва:
а) в параграф 2 се добавя следната алинея:
„Когато органът за групов надзор не изпълнява задачите, посочени в параграф 1, или когато членовете на коле
гиума на надзорните органи не си сътрудничат в необходимата съгласно този параграф степен, всеки от съответ
ните надзорни органи може да отнесе въпроса до ЕОЗППО и да поиска от него съдействие в съответствие с член 19
от Регламент (ЕС) № 1094/2010. В този случай ЕОЗППО може да действа съгласно правомощията, предоставени
му по силата на този член.“;
б) в параграф 3, първа алинея се заменя със следното:
„3.
Членство в колегиума на надзорните органи имат органът за групов надзор, надзорните органи на всички
държави членки, в които се намират централните управления на всички дъщерни предприятия, и ЕОЗППО в съот
ветствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;
в) в параграф 4 втора алинея се заменя със следното:
„В случай на разминаване на мненията относно координационните споразумения всеки член на колегиума на
надзорните органи може да отнесе въпроса до ЕОЗППО и да поиска от него съдействие в съответствие с член 19
от Регламент (ЕС) № 1094/2010. В този случай ЕОЗППО може да действа съгласно правомощията, предоставени
му по силата на този член. Органът за групов надзор взема своето окончателно решение в съответствие с реше
нието на ЕОЗППО. Органът за групов надзор предава решението на другите заинтересовани надзорни органи.“
г) в параграф 5, втора алинея се заменя със следното:
„Без да се накърняват правата и задълженията, възложени от настоящата директива на органите за групов надзор
и на други надзорни органи, координационните споразумения могат да възлагат допълнителни задачи на органа за
групов надзор, на други надзорни органи или ЕОЗППО в случаи, в които това би довело до по-ефикасен групов
надзор и не би препятствало надзорните дейности на членовете на колегиума на надзорните органи във връзка с
техните собствени задължения.“;
д) параграфи 6 и 7 се заменят със следното:
„6.
ЕОЗППО издава насоки за оперативното функциониране на колегиумите на надзорните органи на базата на
цялостни прегледи на работата на колегиумите за оценка на нивото на сближаване помежду им. Такива прегледи
се извършват поне един път на три години. Държавите членки гарантират, че органът за групов надзор предава на
ЕОЗППО информацията относно функционирането на колегиума на надзорните органи и всички затруднения,
които са от значение за прегледите.
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За да осигури последователно хармонизиране във връзка с координацията между надзорните органи, ЕОЗППО
може да разработва проекти на регулаторни технически стандарти за уточняване на оперативното действие на
колегиумите на надзорните органи въз основа на насоките, посочени в алинея първа.
На Комисията се делегира правомощието да приема посочените във втората алинея регулаторни технически стан
дарти в съответствие с членове 10–14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
7. За да осигури последователно хармонизиране във връзка с координацията между надзорните органи,
ЕОЗППО, съгласно условията на член 301б, разработва проекти на регулаторни технически стандарти за уточня
ване на координацията на груповия надзор за целите на параграфи 1—6.
На Комисията се делегира правомощието за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стан
дарти в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“
8.

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а относно определението за „значим клон.“

67) Член 249 се изменя, както следва:
а) в параграф 1 втора алинея се заменя със следното:
„С цел да се гарантира, че надзорните органи, включително органът за групов надзор, разполагат с достъп до едно
и също количество относима информация, без да се нарушават техните съответни отговорности и независимо от
това дали са установени в една и съща държава членка, те обменят такава информация с цел предоставяне на
възможност за изпълнение и улесняване на надзорните задължения на другите органи съгласно настоящата дирек
тива. За тази цел съответните надзорни органи и органът за групов надзор предоставят незабавно един на друг
всякаква информация веднага щом получат достъп до нея или обменят информация помежду си при поискване.
Информацията, определена в тази алинея, включва, но не се ограничава само до информация за действия на
групата и надзорните органи, както и информация, предоставена от групата.“;
б) добавя се следният параграф:
„1а. Ако надзорният орган не е съобщил съществена информация или е било отхвърлено искане за сътрудниче
ство, по-специално за обмен на съществена информация, или не са били предприети действия в рамките на две
седмици, надзорните органи могат да отнесат въпроса до ЕОЗППО.
Когато въпросът бъде отнесен до него ЕОЗППО може, без да се засягат разпоредбите на член 258 от ДФЕС, да
действа съгласно правомощията, предоставени му по силата на член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;
в) параграф 3 се заменя със следното:
„3. За да осигури последователно хармонизиране във връзка с координацията и обмена на информация между
надзорните органи, ЕОЗППО, съгласно условията на член 301б, разработва проекти на регулаторни технически
стандарти с цел определяне на:
а) данните, които редовно трябва да бъдат събирани от органа за групов надзор и предоставяни на другите заин
тересовани надзорни органи или да бъдат съобщавани на органа за групов надзор от другите заинтересовани
надзорни органи;
б) съществените или относими данни за надзора на равнище група с оглед на засилване на сближаването в
областта на надзорното отчитане.
На Комисията се делегира правомощието за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стан
дарти в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
4. За да се осигурят еднакви условия за прилагане във връзка с координацията и обмена на информация между
надзорните органи, ЕОЗППО разработва проекти на технически стандарти за изпълнение относно процедурите и
образците за предоставяне на информация на органа за групов надзор, както и на процедурите за сътрудничество
и обмен на информация между надзорните органи, определени в настоящия член.
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ЕОЗППО предава на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 30 септември 2015 г.
На Комисията се предоставя правомощие за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти в съот
ветствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;
68) Член 250 се изменя, както следва:
„Член 250
Консултации между надзорните органи
1.
Без да се засяга член 248, съответните надзорни органи, преди да вземат решение, което е от значение за
надзорните задължения на други надзорни органи, се консултират помежду си в рамките на колегиума на надзорните
органи относно следното:
а) промени в структурата на акционерите, организационната или управленската структура на застрахователните и
презастрахователните предприятия в дадена група, които промени изискват одобрение или разрешение от надзор
ните органи;
б) решението за удължаване на срока за възстановяване по член 138, параграфи 3 и 4;
в) сериозни санкции или изключителни мерки, предприети от надзорните органи, включително налагането съгласно
член 37 на изискване за добавен капитал към капиталовото изискване за платежоспособност и налагане на
всякакви ограничения върху използването на вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за плате
жоспособност съгласно дял I, глава VI, раздел 4, подраздел 3.
За целите на букви б) и в) от първа алинея винаги се взема мнението на органа за групов надзор.
Освен това съответните надзорни органи се консултират помежду си преди да вземат решение, което се основава на
информация, получена от други надзорни органи.
2.
Без да се засяга член 248, надзорният орган може да реши да не се консултира с другите надзорни органи в
спешни случаи, или когато това допитване би могло да застраши ефективността на решението. В този случай надзор
ният орган уведомява незабавно другите съответни надзорни органи.“;
69) В член 254, параграф 2 първата алинея се заменя със следното:
„2. Държавите членки осигуряват достъп на техните надзорни органи, отговорни за упражняване на надзор над
групата, до всякаква информация, полезна за целта на надзора, независимо от естеството на въпросното предприятие.
Член 35, параграфи 1 — 5, се прилага mutatis mutandis.
Органът за групов надзор може да ограничи редовната надзорна отчетност с честота, по-малка от една година, на
равнището на групата, в случаите когато всички застрахователни и презастрахователни предприятия в групата имат
полза от ограничаването в съответствие с член 35, параграф 6, при отчитане на естеството, мащаба и сложността на
рисковете, свързани с дейността на всички предприятия, които са членове на групата.
Органът за групов надзор може да освободи от отчитане елемент по елемент, на равнището на групата, в случаите
когато всички застрахователни и презастрахователни предприятия в групата имат полза от освобождаването в съот
ветствие с член 35, параграф 7, при отчитане на естеството, мащаба и сложността на рисковете, свързани с дейността
на всички предприятия, които са членове на групата, и целта за финансова стабилност.“;
70) В член 255, параграф 2 се добавят следните алинеи:
„Когато по искане, отправено към друг надзорен орган за извършване на проверка в съответствие с настоящия пара
граф, не са били предприети действия в рамките на две седмици, или когато надзорният орган е бил практически
възпрепятстван да упражни правото си да участва съгласно алинея трета, отправилият искането орган може да отнесе
въпроса до ЕОЗППО или да поиска от него съдействие в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010. В
този случай ЕОЗППО може да действа съгласно правомощията, предоставени му по силата на посочения член.
В съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, ЕОЗППО има право да участва в проверките на място,
когато те се провеждат съвместно от два или повече надзорни органа.“;
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71) Член 256 се изменя, както следва:
а) параграф 4 се заменя със следното:
„4.
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а уточняващи допълнително информацията,
която трябва да бъде оповестена, и сроковете за годишното оповестяване на информацията по отношение на инди
видуалния отчет за платежоспособността и финансовото състояние в съответствие с параграф 2, както и отчета за
платежоспособността и финансовото състояние на равнището на групата в съответствие с параграф 1.“;
б) добавя се следният параграф:
„5.
За да се осигурят еднакви условия за прилагане във връзка с индивидуалния и груповия отчет за платежос
пособността и финансовото състояние, ЕОЗППО разработва проекти на технически стандарти за изпълнение
относно процедурите и образците и средствата за оповестяване на определения в настоящия член индивидуален и
групов отчет за платежоспособността и финансовото състояние.
ЕОЗППО предава на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 30 юни 2015 г.
На Комисията се предоставя правомощие за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за
изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;
72) Добавя се следният член:
„Член 256а
Структура на групата
Държавите членки изискват от застрахователните и презастрахователните предприятия, застрахователните холдинги и
смесените финансови холдингови дружества всяка година да оповестяват публично правната, управленческа и органи
зационна структура, на равнището на групата, включително описание на всички дъщерни предприятия, материално
свързани предприятия и значими клонове, принадлежащи към групата.“;
73) В член 258 параграф 3 се заменя със следното:
„3.
Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 301а по отношение на координацията на
посочените в параграфи 1 и 2 от настоящия член принудителни мерки.“;
74) Член 259 се заменя със следното:
„Член 259
Отчитане на ЕОЗППО
1.
ЕОЗППО представя на Европейския парламент ежегоден доклад съгласно член 50 от Регламент (ЕС)
№ 1094/2010.
2.
ЕОЗППО докладва, inter alia,за приложимия и важен натрупан опит от надзорните дейности и сътрудничеството
между надзорните органи в рамките на дял III, и по-конкретно за:
а) процеса на определяне на орган за групов надзор, броя на органите за групов надзор и географското им разпреде
ление;
б) работата на колегиумите на надзорни органи, по-конкретно участието и ангажираността на надзорните органи,
когато не са орган за групов надзор.
3.
ЕОЗППО може, за целите на параграф 1 от настоящия член, също да докладва за главните поуки, извлечени от
прегледите по член 248, параграф 6, по целесъобразност.“;
75) Член 260 се заменя със следното:
„Член 260
Предприятие-майка извън Съюза: проверка на еквивалентността
1.
В случая, посочен в член 213, параграф 2, буква в), съответните надзорни органи проверяват дали застрахова
телните и презастрахователните предприятия, чието предприятие-майка е с централно управление извън Съюза,
подлежат на извършван от надзорен орган на трета държава надзор, еквивалентен на този, предвиден в настоящия
дял относно надзора на нивото на групата от застрахователни и презастрахователни предприятия, както е посочено в
член 213, параграф 2, букви а) и б).
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Когато не е приет делегиран акт съгласно параграф 2, 3 или 5 от настоящия член, проверката се извършва от
надзорния орган, който би могъл да бъде органът за групов надзор, ако се прилагат изложените в член 247, пара
граф 2 критерии (наричан оттук нататък „действащ орган за групов надзор“), по искане на предприятието-майка или
на което и да е от застрахователните или презастрахователните предприятия, лицензирани в Съюза, или по негова
собствена инициатива. ЕОЗППО подпомага действащия орган за групов надзор в съответствие с член 33, параграф 2
от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
При извършването на това действащият орган за групов надзор, подпомаган от ЕОЗППО, се консултира с другите
съответни надзорни органи, преди да вземе решение относно еквивалентността. Това решение се взема съгласно крите
риите, приети в съответствие с параграф 2. Действащият орган за групов надзор не взема никакво решение във връзка
с трета държава, което е в противоречие с предишно решение, взето по отношение на същата трета държава, освен
когато е необходимо да се отчетат значими промени в надзорния режим, посочен в дял I, и в надзорния режим на
третата държава.
Ако надзорните органи изразят несъгласие с решението, взето в съответствие с алинея трета, те могат да отнесат
въпроса до ЕОЗППО и да поискат от него съдействие в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 в срок
от три месеца след уведомяването за решението на действащия орган за групов надзор. В този случай ЕОЗППО може
да действа съгласно правомощията, предоставени му по силата на посочения член.
2.
Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 301а, уточняващи критериите за оценка
дали пруденциалният режим за групов надзор в трета държава е еквивалентен на този, предвиден в настоящия дял.
3.
Ако критериите, приети в съответствие с параграф 2 от настоящия член, са изпълнени от трета държава, Коми
сията може, съгласно член 301а и подпомагана от ЕОЗППО в съответствие с член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1094/2010, да приеме делегирани актове, определящи пруденциалният режим на тази трета държава като еквива
лентен на този, предвиден в настоящия дял.
Подобен делегиран акт на Комисията се преразглежда редовно, за да отрази промените в предвидения в настоящия
дял пруденциален режим за групов надзор и в пруденциалния режим за групов надзор в третата държава и всякакви
други промени в регулирането, които биха могли да засегнат решението относно еквивалентността.
ЕОЗППО публикува на своя интернет сайт и поддържа актуален списък на всички трети държави, посочени в първа
алинея.
4.
Когато няма делегиран акт, приет от Комисията в съответствие с параграф 3 или 5 от настоящия член, се
прилага член 262.
5.
Чрез дерогация от параграф 3 и дори ако критериите, посочени в параграф 2, не са изпълнени, Комисията
може, в съответствие с член 301а и за ограничен период, подпомагана от ЕОЗППО в съответствие с член 33, пара
граф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, да приеме делегирани актове, определящи пруденциалният режим на дадена
трета държава, прилаган към предприятия, чието предприятие-майка е с централно управление извън Съюза на 1
януари 2014 г., като временно еквивалентен на посочения в дял I, ако същата трета държава отговаря най-малко на
следните критерии:
а) поела е ангажимент към Съюза за приемане и прилагане на пруденциален режим, който е в състояние да бъде
оценен като еквивалентен в съответствие с параграф 3, преди края на този ограничен период, и за участие в
процеса по оценяване на еквивалентността;
б) създала е работна програма с цел изпълнение на ангажимента, посочен в буква а);
в) отпуснала е достатъчно средства с цел изпълнение на ангажимента, посочен в буква а);
г) пруденциалният режим на третата държава е риск-базиран и установява количествени и качествени изисквания за
платежоспособност и изисквания, свързани с надзорна отчетност, прозрачност и групов надзор;
д) поети са писмени ангажименти за сътрудничество и обмен на поверителна информация във връзка с надзора с
ЕОЗППО и надзорните органи, както е определено в член 13, параграф 10)
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е) налице е независима система за надзор;
ж) установени са задължения за професионална тайна за всички лица, действащи от името на нейните надзорни
органи, по-специално по отношение на обмена на информация с ЕОЗППО и надзорните органи, както е опреде
лено в член 13, параграф 10.
Всеки делегиран акт за временна еквивалентност отчита докладите на Комисията съгласно член 177, параграф 2. Тези
делегирани актове се преразглеждат редовно, въз основа на докладите за напредъка на съответната трета държава,
които се представят ежегодно на Комисията и се оценяват от нея. ЕОЗППО подпомага Комисията в оценката на тези
доклади за напредъка.
ЕОЗППО публикува на своя интернет сайт и поддържа актуален списък на всички трети държави, посочени в първата
алинея.
Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 301а, които допълнително уточняват условията,
посочени в първата алинея. Делегираните актове могат също така да включват правомощия на надзорните органи да
налагат допълнителни изисквания за отчетност по време на периода на временна еквивалентност.
6.
Посоченият в параграф 5 ограничен срок изтича на по-ранната от двете дати — 31 декември 2020 г. или
датата, на която в съответствие с параграф 3 пруденциалният режим на третата държава е бил счетен за еквивалентен
на посочения в настоящия дял.
Периодът може да бъде удължен с максимум една година, когато ЕОЗППО и Комисията имат нужда от това време, за
да извършат оценка на еквивалентността за целите на параграф 3.
7.
Когато е приет делегиран акт, определящ пруденциалният режим на дадена трета държава като временно екви
валентен, в съответствие с параграф 5, държавите членки прилагат член 261, освен ако няма застрахователно или
презастрахователно предприятие, намиращо се в държава членка, чието салдо на счетоводния баланс превишава
салдото на счетоводния баланс на предприятието-майка, намиращо се извън Съюза. В този случай задачите на органа
за групов надзор се изпълняват от действащия орган за групов надзор.“;
76) В член 262, параграф 1 първа алинея се заменя със следното:
„1. При липсата на еквивалентен надзор, посочен в член 260, или когато държава членка не прилага член 261 в
случай на временна еквивалентност в съответствие с член 260, параграф 7, същата държава членка прилага към
застрахователните и презастрахователните предприятия:
а) членове 218—235 и членове 244—258 mutatis mutandis;
б) един от предвидените в параграф 2 методи.“;
77) В член 300 първа алинея се заменя със следното:
„Сумите, изразени в евро в настоящата директива, се преразглеждат на всеки пет години, като се увеличава базовата
сума в евро с процентната промяна в хармонизираните индекси на потребителските цени на всички държави членки,
както са публикувани от Комисията (Евростат), започвайки от 31 декември 2015 г. до датата на преразглеждането,
като се закръгля до число, кратно на 100 000 EUR.“
78) Член 301 се заменя със следното:
„Член 301
Процедура на комитет
1.
Комисията се подпомага от Европейския комитет по застрахователно и професионално пенсионно осигуряване,
създаден с Решение на Комисията 2004/9/ЕО (*). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011
2.

При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011, във връзка с член 4
от него.
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„Член 301а
Упражняване на делегирането
1.
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в
настоящия член условия.
2.
Делегирането на правомощия, посочено в членове 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109а,111, 114,
127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 и 308б, се
предоставя на Комисията за срок от четири години, считано от 23 май 2014 г.
Комисията изготвя доклад относно делегираното на правомощия не по-късно от шест месеца преди изтичането на
четиригодишния срок. Делегирането на правомощие се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължител
ност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три
месеца преди изтичането на всеки срок.
3.
Делегирането на правомощия, посочено в членове 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109а, 111, 114,
127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 и 308б, може
да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.
С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня
след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението
дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент
и Съвета.
5.
Делегиран акт, приет съгласно членове 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109a, 111, 114, 127, 130,
135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 или 308б 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 или на Съвета.

Член 301б
Преходни разпоредби във връзка с регулаторните технически стандарти
1.
До 24 май 2016 г., когато за първи път приема регулаторните технически стандарти, предвидени в членове 50,
58, 75, 86, 92, 97, 111, 135, 143, 244, 245, 248 и 249, Комисията спазва процедурата, посочена в член 301а.
Всички изменения на тези делегирани актове или, след изтичането на преходния период, всички нови регулаторни
технически стандарти се приемат в съответствие с членове 10-14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;
2.
Делегирането на правомощия, посочено в параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския
парламент или от Съвета в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
3.
До 24 май 2016 г. ЕОЗППО може да представи на Комисията проекти на регулаторни технически стандарти за
адаптиране към развитието на техническите аспекти на финансовите пазари на делегираните актове, предвидени в
членове 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109a, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216,
217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 и 308б.
Тези проекти на регулаторни технически стандарти се ограничават до техническите аспекти на делегираните актове,
посочени в първата алинея, в съответствие с членове 10-14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
На Комисията се делегира правомощието за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стан
дарти в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
(*) Решение на Комисията 2004/9/ЕО от 5 ноември 2003 година за създаване на Европейски комитет по застрахова
телно и професионално пенсионно осигуряване (ОВ L 3, 7.1.2004 г., стр. 34).“;
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79) В член 304 параграф 2 се заменя със следното:
„2.
Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета, в срок до 31 декември 2020 г., доклад относно
прилагането на посочения в параграф 1 от настоящия член подход и относно приетите съгласно параграф 1 практики
на надзорните органи, придружаван, по целесъобразност, от съответни предложения. Докладът разглежда поспециално трансграничните последици от използването на въпросния подход с оглед на предотвратяването на регула
торен арбитраж от страна на застрахователни и презастрахователни предприятия.“;
80) Добавя се следният раздел към дял VI, глава I:

„РАЗДЕЛ 3
ЗАСТРАХОВАНЕ И ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ

Член 308а
Поетапно въвеждане
1.
От 1 април 2015 г. държавите членки гарантират, че надзорните органи разполагат с правомощия да вземат
решение относно одобряването на:
а) допълнителни собствени средства в съответствие с член 90;
б) класификацията на позициите от собствените средства, посочени в член 95, трета алинея;
в) специфичните параметри за предприятието в съответствие с член 104, параграф 7;
г) пълния или частичен вътрешен модел в съответствие с членове 112 и 113;
д) схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, създавани на тяхна територия в
съответствие с член 211;
е) допълнителните собствени средства на междинен застрахователен холдинг в съответствие с член 226, параграф 2;
ж) вътрешния модел на групата в съответствие с член 230, член 231 и член 233, параграф 5;
з) използването на подмодул на риска, свързан с акции и основаващ се на срока, в съответствие с член 304;
и) използването на изравнителна корекция към относимата срочна структура на безрисковия лихвен процент в съот
ветствие с членове 77б и 77в;
й) по желание на държавите членки, използването на корекция за променливост за относимата срочна структура на
безрисковия лихвен процент в съответствие с член 77г;
к) използването на преходна мярка за безрискови лихвени проценти в съответствие с член 308в;
л) използването на преходна мярка за техническите разпоредби в съответствие с член 308г.
2.

От 1 април 2015 г. държавите членки гарантират, че надзорните органи разполагат с правомощия за:

а) определяне на нивото и обхвата на груповия надзор в съответствие с раздели 2 и 3 от дял III, глава I;
б) определяне на органа за групов надзор в съответствие с член 247;
в) установяване на колегиум на надзорните органи в съответствие с член 248.
3.

От 1юли 2015 г. държавите членки гарантират, че надзорните органи разполагат с правомощия за:

а) решения за приспадане на всякакво участие съгласно член 228, алинея втора;
б) определяне на избора на метод за изчисляване на платежоспособността на нивото на групата в съответствие с
член 220;
в) по целесъобразност, определяне на еквивалентността в съответствие с членове 227 и 260;
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г) разрешаване за застрахователните и презастрахователните предприятия да се прилагат членове 238 и 239, в съот
ветствие с член 236;
д) вземане на решенията, посочени в членове 262 и 263;
е) по целесъобразност, определяне на прилагането на преходни мерки в съответствие с член 308б.
4.
Държавите членки задължават съответните надзорни органи да разглеждат заявленията за одобрение или разре
шение, подавани от застрахователни и презастрахователни предприятия, в съответствие с параграфи 2 и 3. Решенията,
вземани от надзорните органи относно заявленията за одобрение или разрешение, не се прилагат преди 1 януари
2016 г.
Член 308б
Преходни мерки
1.
Без да се засяга член 12, застрахователните и презастрахователните предприятия, които до 1 януари 2016 г. са
преустановили сключването на нови застрахователни или презастрахователни договори и единствено администрират
съществуващия си портфейл, за да преустановят дейността си, не са предмет на дялове I, II и III от настоящата дирек
тива до датите, определени в параграф 2, ако:
а) предприятието е представило уверения на надзорния орган, че ще преустанови дейността си преди 1 януари
2019 г., или
б) предприятието подлежи на мерки по оздравяване, определени в глава II от дял IV, и е бил назначен админи
стратор.
2.

За застрахователни или презастрахователни предприятия, попадащи в:

а) параграф 1, буква а), се прилагат дялове I, II и III от настоящата директива от 1 януари 2019 г. или от по-ранна
дата, когато надзорния орган не е удовлетворен от напредъка, постигнат за приключването на дейността на пред
приятието;
б) параграф 1, буква б), се прилагат дялове I, II и III от настоящата директива от 1 януари 2021 г. или от по-ранна
дата, когато надзорния орган не е удовлетворен от напредъка, постигнат за приключването на дейността на пред
приятието.
3.
Застрахователните и презастрахователните предприятия подлежат на преходните мерки в параграфи 1 и 2 само
ако са изпълнени следните условия:
а) предприятието не е част от група или ако е, всички предприятия, които са част от групата, преустановяват сключ
ването на нови застрахователни или презастрахователни договори;
б) предприятието представя на надзорния орган годишен доклад, в който се посочва напредъка, постигнат за
приключването на дейността му;
в) предприятието е уведомило своя надзорен орган, че прилага преходните мерки.
Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват което и да е предприятие да работи в съответствие с дялове I, II и III от настоя
щата директива.
4.
Държавите членки съставят списък на съответните застрахователни и презастрахователни предприятия и предос
тавят този списък на всички други държави членки.
5.
Държавите членки гарантират, че за срок, не по-дълъг от четири години след 1 януари 2016 г., срокът, в който
застрахователните и презастрахователните предприятия представят информацията по член 35, параграфи 1-4 на
годишна основа или по-рядко, намалява с две седмици всяка финансова година, като започва не по-късно от 20
седмици след края на финансовата година на предприятието в зависимост от това дали тя свършва на 30 юни
2016 г. или след това, но преди 1 януари 2017 г., до не по-късно от 14 седмици след края на финансовата година
на предприятието в зависимост от това дали тя свършва на 30 юни 2019 г. или след това, но преди 1 януари
2020 г.
6.
За срок, не по-дълъг от четири години след 1 януари 2016 г., срокът, в който застрахователните и презастрахо
вателните предприятия оповестяват информацията по член 51, намалява с две седмици всяка финансова година, като
започва не по-късно от 20 седмици след края на финансовата година на предприятието в зависимост от това дали тя
свършва на 30 юни 2016 г. или след това, но преди 1 януари 2017 г., до не по-късно от 14 седмици след края на
финансовата година на предприятието в зависимост от това дали тя свършва на 30 юни 2019 г.или след това, но
преди 1 януари 2020 г.
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7.
За срок, не по-дълъг от четири години след 1 януари 2016 г., срокът, в който застрахователните и презастрахо
вателните предприятия представят информацията по член 35, параграфи 1-4 на тримесечна основа, намалява с една
седмица всяка финансова година, като започва не по-късно от осем седмици в зависимост от това дали тримесечието
свършва на 1 януари 2016 г. или след това, но преди 1 януари 2017 г., до 5 седмици в зависимост от това дали
тримесечието свършва на 1 януари 2019 г. или след това, но преди 1 януари 2020 г.
8.
Държавите членки гарантират, че параграфи 5, 6 и 7 от настоящия член се прилагат mutatis mutandis за учас
тващите застрахователни и презастрахователни предприятия, застрахователните холдингови дружества и смесените
финансови холдингови дружества на равнището на групата съгласно членове 254 и 256, като крайните срокове,
посочени в параграфи 5, 6 и 7, се удължават съответно с шест седмици.
9.
Независимо от разпоредбите на член 94, основни собствени средства се включват в основните собствени сред
ства от ред 1 за период до 10 години след 1 януари 2016 г., при условие че тези средства:
а) са емитирани преди 1 януари 2016 г. или преди датата на влизане в сила на посочения в член 97 делегиран акт,
което от двете настъпи по-рано;
б) на 31 декември 2015 г. биха могли да бъдат използвани за достигане на наличната граница на платежоспособност
до 50 % от границата на платежоспособност съгласно законовите, подзаконовите и административни разпоредби,
които са приети съгласно член 16, параграф 3 от Директива 73/239/ЕИО, член 1 от Директива 2002/13/ЕО,
член 27, параграф 3 от Директива 2002/83/ЕО и член 36, параграф 3 на Директива 2005/68/ЕО;
в) в противен случай не биха могли да бъдат класифицирани в ред 1 или 2 в съответствие с член 94;
10.
Без да се засягат разпоредбите на член 94, основни собствени средства се включват в основните собствени
средства от ред 2 за период до 10 години след 1 януари 2016 г., при условие че тези средства:
а) са емитирани преди 1 януари 2016 г. или преди датата на влизане в сила на посочения в член 97 делегиран акт,
което от двете настъпи по-рано;
б) на 31 декември 2015 г. биха могли да бъдат използвани за достигане на наличната граница на платежоспособност
до 25 % от границата на платежоспособност съгласно законовите, подзаконовите и административни разпоредби,
които са приети съгласно член 16, параграф 3 от Директива 73/239/ЕИО, член 1 от Директива 2002/13/ЕО,
член 27, параграф 3 от Директива 2002/83/ЕО и член 36, параграф 3 на Директива 2005/68/ЕО;
11.
По отношение на застрахователни и презастрахователни предприятия, които инвестират в търгуеми ценни
книжа или други финансови инструменти, основани на „преопаковани“ заеми, издадени преди 1 януари 2011 г.,
изискванията, посочени в член 135, параграф 2, се прилагат само при условие че нови, свързани с тях експозиции са
били добавени или заменени след 31 декември 2014 г.
12.

Без да се засягат разпоредбите на член 100, на член 101, параграф 3 и на член 104, се прилага следното:

а) до 31 декември 2017 г. стандартните параметри, които се използват при изчисляване на подмодула на риска от
концентрация и подмодула на риска, свързан със спреда, в съответствие със стандартната формула, по отношение
на експозиции към централните правителства или централните банки на държавите членки, деноминирани и
финансирани в националната валута на която и да е държава членка, са същите като тези, които биха били прило
жени към тези експозиции, деноминирани и финансирани в техните национални валути;
б) през 2018 г. стандартните параметри, които се използват при изчисляване на подмодула на риска от концен
трация и подмодула на риска, свързан със спреда, в съответствие със стандартната формула, се намаляват с 80 %
спрямо експозициите към централните правителства или централните банки на държавите членки, деноминирани
и финансирани в националната валута на която и да е друга държава членка;
в) през 2019 г. стандартните параметри, които се използват при изчисляване на подмодула на риска от концен
трация и подмодула на риска, свързан със спреда, в съответствие със стандартната формула, се намаляват с 50 %
спрямо експозициите към централните правителства или централните банки на държавите членки, деноминирани
и финансирани в националната валута на която и да е друга държава членка;
г) след 1 януари 2020 г. стандартните параметри, които се използват при изчисляване на подмодула на риска от
концентрация и подмодула на риска, свързан със спреда, в съответствие със стандартната формула, не се намаляват
спрямо експозициите към централните правителства или централните банки на държавите членки, деноминирани
и финансирани в националната валута на която и да е друга държава членка.
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13.
Независимо от разпоредбите на член 100, на член 101, параграф 3 и на член 104, стандартните параметри,
които се използват за акции, закупени от предприятието на или преди 1 януари 2016 г., при изчисляването на
подмодула на риска, свързан с акции, посредством стандартна формула без опцията, посочена в член 304, се изчис
ляват като среднопретеглени стойности на:
а) стандартния параметър, използван за изчисляване на подмодула на риска, свързан с акции, в съответствие с
член 304, и
б) стандартния параметър, използван за изчисляване на подмодула на риска, свързан с акции, в съответствие със стан
дартната формула без опцията, посочена в член 304;
Тежестта на параметъра, посочен в буква б) от първата алинея, се увеличава поне линейно в края на всяка година от
0 % през годината, започваща на 1 януари 2016 г., до 100 % на 1 януари 2023 г.
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а, които определят допълнително критериите, които
следва да се спазват, включително акциите, за които може да се прилага преходният период.
За да се осигурят еднакви условия на прилагане на този преходен период, ЕОЗППО разработва проекти на технически
стандарти за изпълнение относно процедурите за прилагане на настоящия параграф.
ЕОЗППО предава на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 30 юни 2015 г.
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в четвърта алинея технически стандарти за
изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
14.
Независимо от член 138, параграф 3 и без да се засягат разпоредбите на параграф 4 от посочения член, когато
застрахователните и презастрахователните предприятия спазват изискваната граница на платежоспособност, посочена
в член 16а от Директива 73/239/ЕИО, член 28 от Директива 2002/83/ЕО или членове 37, 38 или 39 от Директива
2005/68/ЕО съответно, както се прилага в правото на държавата членка в деня преди тези директиви да бъдат отме
нени съгласно член 310 от настоящата директива, но не съответства на капиталовото изискване за платежоспособност
по време на първата година от прилагането на настоящата директива, надзорният орган изисква от съответното
застрахователно или презастрахователно предприятие да предприеме необходимите мерки, за да постигне равнището
на допустими собствени средства за покриване на капиталовото изискване за платежоспособност или за намаляване
на рисковия си профил за гарантиране на спазване на капиталовото изискване за платежоспособност до 31 декември
2017 г.
Застрахователното или презастрахователно предприятие представя на надзорния орган на всеки три месеца доклад за
напредъка, посочващ предприетите мерки и отбелязания напредък за установяване на равнището на допустими
собствени средства за спазване на капиталовото изискване за платежоспособност или за намаляване на рисковия
профил за гарантиране на спазване на капиталовото изискване за платежоспособност.
Удължаването по първа алинея се отменя, когато докладът за напредъка показва, че между датата на установяване на
неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност и датата на представяне на доклада за напредък няма
съществен напредък в постигането на възстановяване на равнището на допустими собствени средства за покриване на
капиталовото изискване за платежоспособност или за намаляване на рисковия профил за гарантиране на спазване на
капиталовото изискване за платежоспособност.
15.
Ако на 23 май 2014 г. държавите членки по произход са приложили разпоредбите, посочени в член 4 от
Директива 2003/41/ЕО, тези държави членки по произход могат, до 31 декември 2019 г., да продължат да прилагат
законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети от тях в съответствие с членове 1–19, 27–30,
32–35 и 37–67 от Директива 2002/83/ЕО, които са в сила на последната дата на прилагане на Директива
2002/83/ЕО.
Комисията може да приема делегирани актове за изменение на преходния период, предписан в настоящия параграф,
когато измененията на членове от 17 до 17в от Директива 2003/41/ЕО са били приети преди датата, посочена в
настоящия параграф.
16.
Държавите членки могат да разрешат на крайното застрахователно или презастрахователно предприятие-майка
в рамките на период до 31 март 2022 г. да кандидатства за одобряване на вътрешен модел на групата, приложим за
част от групата, когато и предприятието, и крайното предприятие-майка са разположени в една и съща държава
членка и ако тази част представлява обособена част с рисков профил, значително различаващ се от останалата част от
групата.
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17.
Без да се засяга член 218, параграфи 2 и 3, преходните разпоредби, посочени в параграфи 8 — 12 и 15 от
настоящия член и в членове 308в, 308г и 308д, се прилагат mutatis mutandis на равнището на групата.
Без да се засяга член 218, параграфи 2, 3 и 4, преходните разпоредби, както е посочено в параграф 14 от настоящия
член, се прилагат mutatis mutandis на равнището на групата и когато участващите застрахователни и презастрахова
телни предприятия или застрахователни и презастрахователни предприятия в една група спазват коригираната плате
жоспособност, посочени в член 9 от Директива 98/78/ЕО, но не спазват груповото капиталово изискване за плате
жоспособност.
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 301а за определяне на промените в груповата платежос
пособност, когато преходните разпоредби, посочени в параграф 13 от настоящия член, са приложими, и които са
свързани с:
а) премахване на двойното използване на допустими собствени средства и на вътрешногруповото генериране на
капитал, както е посочено в членове 222 и 223;
б) оценката на активите и пасивите, както е посочено в член 224;
в) прилагане на методите за изчисление за свързани застрахователни и презастрахователни предприятия, както е
посочено в член 225;
г) прилагане на методите за изчисление за междинни застрахователни холдинги, както е посочено в член 226;
д) методите за изчисляване на груповата платежоспособност, както е посочено в членове 230 и 233;
е) изчисляване на груповото капиталово изискване за платежоспособност, както е посочено в член 231;
ж) определяне на добавянето на капитал, както е посочено в член 232;
з) принципите за изчисляване на груповата платежоспособност на застрахователно холдингово дружество, устано
вени в член 235.
Член 308в
Преходна мярка за безрискови лихвени проценти
1.
Застрахователните и презастрахователните предприятия могат, след предварително одобрение от съответния им
надзорен орган, да прилагат преходна корекция към съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент по
отношение на допустими застрахователни и презастрахователни задължения.
2.

За всяка валута корекцията се изчислява като част от разликата между:

а) лихвения процент, както е установен от застрахователното или презастрахователно предприятие в съответствие с
законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които се приемат съгласно член 20 от Директива
2002/83/ЕО на последната дата на прилагане на тази директива;
б) ефективния годишен лихвен процент, изчислен като един дисконтов процент, който при прилагане към паричните
потоци на портфейла на допустимите застрахователни и презастрахователни задължения дава стойност, която е
равна на стойността на най-добрата прогнозна оценка на портфейла на допустимите застрахователни и презастра
хователни задължения, при което стойността на парите във времето се взема предвид, като се използва съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, посочена в член 77, параграф 2.
В случаите, когато държавите членки са приели законови, подзаконови и административни разпоредби в съответствие
с член 20, параграф 1, точка Б, буква а), подточка ii) от Директива 2002/83/ЕО, лихвеният процент, посочен в буква
а) от първа алинея от настоящия параграф, се определя с помощта на методите, използвани от застрахователното или
презастрахователното предприятие на последната дата на прилагане на Директива 2002/83/ЕО.
Частта, посочени в първа алинея, намалява линейно в края на всяка година от 100 % през годината, считано от 1
януари 2016 г., на 0 % на 1 януари 2032 г.
Когато застрахователните и презастрахователните предприятия прилагат корекцията за променливост, посочена в
член 77г, съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, посочена в буква б), е коригираната съот
ветна срочна структура на безрисковия лихвен процент, посочена в член 77г.
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3.
Допустимите застрахователни и презастрахователни задължения обхващат само застрахователните или преза
страхователните задължения, които отговарят на следните изисквания:
а) договорите, които пораждат застрахователните и презастрахователните задължения, са сключени преди първата
дата на прилагане на настоящата директива, с изключение на подновяване на договори на или след тази дата;
б) до последната дата на прилагане на Директива 2002/83/ЕО, техническите резерви за застрахователни и презастра
хователни задължения са били определени в съответствие със законовите, подзаконовите и административните
разпоредби, които са приети съгласно член 20 от посочената Директива на последната дата на прилагането ѝ;
в) член 77б не се прилага към застрахователни и презастрахователни задължения.
4.

Застрахователните и презастрахователните предприятия, които прилагат параграф 1:

а) не включват допустимите застрахователни и презастрахователни задължения при изчисляването на корекцията за
променливост, посочена в член 77г;
б) не прилагат член 308г;
в) като част от доклада за тяхната платежоспособност и финансово състояние, посочен в член 51, оповестяват
публично, че прилагат преходната срочна структура на безрисковия лихвен процент и количественото измерване
на въздействието от неприлагането на настоящата преходна мярка върху финансовото им положение.
Член 308г
Преходна мярка относно техническите резерви
1.
Застрахователните и презастрахователните предприятия могат, след предварително одобрение от съответния им
надзорен орган, да прилагат преходно приспадане на техническите резерви. Това приспадане може да се прилага на
равнището на хомогенни рискови групи, посочени в член 80.
2.

Преходното приспадане съответства на част от разликата между следните две суми:

а) техническите резерви след приспадането на сумите, възстановими от презастрахователни договори и от схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, изчислени в съответствие с член 76 на
първата дата на прилагане на настоящата директива;
б) техническите резерви след приспадането на сумите, възстановими от презастрахователни договори, изчислени в
съответствие със законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са приети съгласно член 15
от Директива 73/239/ЕИО, член 20 от Директива 2002/83/ЕО и член 32 от Директива 2005/68/ЕО в деня преди
тези директиви да бъдат отменени съгласно член 310 от настоящата директива.
Максималният дял на приспадане се намалява линейно в края на всяка година от 100 % през годината, считано от 1
януари 2016 г., до 0 % на 1 януари 2032 г.
Когато застрахователните и презастрахователните предприятия прилагат на първата дата на прилагане на настоящата
директива корекцията за променливост, посочена в член 77г, сумата, посочена в буква а), се изчислява с корекцията
за променливост към тази дата.
3.
След предварително одобрение от надзорния орган или по негова инициатива, сумите на техническите резерви,
включително, където е приложимо, сумата на корекцията за променливост, използвана за изчисляване на преходното
приспадане, посочено в параграф 2, букви а) и б), може да бъдат преизчислени на всеки 24 месеца или по-често,
когато рисковият профил на предприятието е съществено изменен.
4.
Приспадането, посочено в параграф 2, може да бъде ограничено от надзорния орган, ако неговото прилагане би
могло да доведе до намаляване на изискванията за финансовите ресурси, които се прилагат по отношение на пред
приятието, в сравнение с тези, изчислени в съответствие със законовите, подзаконовите и административни разпо
редби, които са приети съгласно Директива 73/239/ЕИО, Директива 2002/83/ЕО и Директива 2005/68/ЕО в деня
преди тези директиви да бъдат отменени съгласно член 310 от настоящата директива.
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Застрахователните и презастрахователните предприятия, които прилагат параграф 1:

а) не прилагат член 308в;
б) когато те не биха отговаряли на капиталовото изискване за платежоспособност без прилагане на преходното прис
падане, представят ежегодно доклад на съответния им надзорен орган, в който са посочени взетите мерки и отбе
лязания напредък за възстановяване в края на преходния период, определен в параграф 2, на равнище на допу
стими собствени средства за покриване на капиталовото изискване за платежоспособност или за намаляване на
техния рисковия профил за възстановяване на спазването на капиталовото изискване за платежоспособност;
в) като част от доклада за тяхната платежоспособност и финансово състояние, посочен в член 51, оповестяват
публично, че прилагат преходното приспадане за техническите резерви, както и количественото измерване на
въздействието от неприлагането на това преходно приспадане върху финансовото им положение.
Член 308д
План за постепенно въвеждане на преходните мерки относно безрисковите лихвени проценти и относно
техническите резерви
Застрахователните и презастрахователните предприятия, които прилагат преходните мерки, посочени в членове 308в
или 308г, информират надзорния орган веднага след като установят, че не биха спазили капиталовото изискване, без
да прилагат тези преходни мерки. Надзорният орган изисква от съответното застрахователно или презастрахователно
предприятие да предприеме необходимите мерки, за да гарантира спазването на капиталовото изискване за платежос
пособност в края на преходния период.
В рамките на два месеца от установяването на неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност без прила
гане на тези преходни мерки, съответното застрахователно или презастрахователно предприятие представя на
надзорния орган план за постепенно въвеждане, определящ планираните мерки за установяване на равнище на допу
стими собствени средства за покриване на капиталовото изискване за платежоспособност или за намаляване на
рисковия му профил за гарантиране на спазване на капиталовото изискване за платежоспособност в края на
преходния период. Съответното застрахователно или презастрахователно предприятие може да актуализира плана за
постепенно въвеждане по време на преходния период.
Съответните застрахователни или презастрахователни предприятия представят ежегодно доклад на съответния им
надзорен орган, в който се посочват предприетите мерки и отбелязания напредък за гарантиране на спазване на капи
таловото изискване в края на преходния период. Надзорните органи отменят одобрението за прилагането на преход
ната мярка, когато този доклад за напредъка показва, че спазването на капиталовото изискване за платежоспособност
в края на преходния период е нереалистично.“;
81) Член 309, параграф 1 се изменя, както следва:
а) първата алинея се заменя със следното:
„1.
Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необхо
дими за прилагането на членове 4, 10, 13, 14, 18, 23, 26—32, 34—49, 51—55, 67, 68, 71, 72, 74—85, 87—
91, 93—96, 98, 100—110, 112, 113, 115—126, 128, 129, 131—134, 136—142, 144, 146, 148, 162—167,
172, 173, 178, 185, 190, 192, 210—233, 235—240, 243—258, 260—263, 265, 266, 303 и 304 и прило
жения III и IV, до 31 март 2015 година. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки.“;
б) добавя се следната алинея:
„Независимо от алинея втора, държавите членки прилагат законовите, подзаконовите и административните разпо
редби, необходими, за да се съобразят с член 308а, считано от 1 април 2015 г.“;
82) Вмъква се следният член:
„Член 310а
Персонал и ресурси на ЕОЗППО
ЕОЗППО извършва оценка на нуждите от персонал и ресурси, свързани с изпълнението на неговите правомощия и
задължения в съответствие с настоящата директива, и представя доклад във връзка с това пред Европейския парла
мент, Съвета и Комисията.“;
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83) Член 311 се заменя със следното:
„Член 311
Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския
съюз.
Член 308а се прилага от 1 април 2015 г.
Членове 1, 2, 3, 5—9, 11, 12, 15, 16, 17, 19—22, 24, 25, 33, 57—66, 69, 70, 73, 145, 147, 149—161, 168—
171, 174—177, 179—184, 186—189, 191, 193—209, 267—300, 302, 305—308, 308б и приложения I и II, V,
VI и VII се прилагат от 1 януари 2016 година.
Комисията може да приема делегирани актове, регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпъл
нение преди датата, посочена в параграф 3.“;
84) В приложение III, част А точка 28 се заменя със следното:
„28) при всички случаи и като алтернатива на формите на общозастрахователни дружества, изброени в точки 1—27
и точка 29, формата на Европейско дружество (SE), както е посочено в Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета
(1).;
29) доколкото съответната държава членка разрешава правната форма на кооперативно дружество да извършва
общозастрахователна дейност и като алтернатива на формите на общозастрахователни дружества, изброени в
точки 1—28, формата на Европейското кооперативно дружество (SCE), както е посочено в Регламент (ЕО)
№ 1435/2003 на Съвета (*)
(*) Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно устава на Европейското кооперативно друже
ство (SCE) (ОВ L 207, 18.8.2003 г., стр. 1).“;.
85) В приложение III, част Б, точка 28 се заменя със следното:
„28) при всички случаи и като алтернатива на формите на животозастрахователни дружества, изброени в точки 1—
27 и точка 29, формата на Европейско дружество (SE), както е посочено в Регламент (ЕО) № 2157/2001.;
29) доколкото съответната държава членка разрешава правната форма на кооперативно дружество да извършва
животозастрахователна дейност и като алтернатива на формите на животозастрахователни дружества, изброени
в точки 1—28, формата на Европейското кооперативно дружество (SCE), както е посочено в Регламент (ЕО)
№ 1435/2003.“
86) В приложение III, част В точка 28 се заменя със следното:
„28) при всички случаи и като алтернатива на формите на презастрахователни дружества, изброени в точки 1—27 и
точка 29, формата на Европейско дружество (SE), както е посочено в Регламент (ЕО) № 2157/2001.
29) доколкото съответната държава членка разрешава правната форма на кооперативно дружество да извършва
презастрахователна дейност и като алтернатива на формите на презастрахователни дружества, изброени в точки
1—28, формата на Европейското кооперативно дружество (SCE), както е посочено в Регламент (ЕО)
№ 1435/2003.“;
87) В таблицата за съответствие в приложение VII, в колона „Настоящата директива“ се вмъква член 13, параграф 27 като
съответстващ на член 5, буква г) от Директива 73/239/ЕИО.

Член 3
Изменения на Регламент (ЕО) № 1060/2009
В Регламент (ЕО) № 1060/2009 член 2, параграф 3 се заличава.
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Член 4
Изменения на Регламент (ЕС) № 1094/2010
Регламент (ЕС) № 1094/2010 се изменя, както следва:
1) В член 13 параграф 1 се заменя със следното:
„1. Европейският парламент или Съветът могат да направят възражение срещу регулаторен технически стандарт в
срок от три месеца от датата на която са нотифицирани за регулаторния технически стандарт, приет от Комисията. По
инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с три месеца.
Когато Комисията приема регулаторен технически стандарт, еднакъв с проекта на регулаторен технически стандарт,
представен от Органа, срокът, в рамките на който Европейският парламент и Съветът могат да направят възражение, е
един месец от датата на нотификацията. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удъл
жава с един месец. Този удължен срок може да бъде допълнително удължен с един месец по инициатива на Европей
ския парламент или на Съвета.“;
2) В член 17, параграф 2 втората алинея се заменя със следното:
„Без да се засягат правомощията, определени в член 35, компетентният орган незабавно предоставя на Органа цялата
информация, която Органът счете за необходима за целите на разследването, включително по отношение на това как
посочените в член 1, параграф 2 актове се прилагат в съответствие със законодателството на Съюза.“

Член 5
Изменения на Регламент (ЕС) № 1095/2010
Регламент (ЕС) № 1095/2010 се изменя, както следва:
1) Член 13, параграф 1 се заменя със следното:
„1. Европейският парламент или Съветът могат да направят възражение срещу регулаторен технически стандарт в
срок от три месеца от датата на която са нотифицирани за регулаторния технически стандарт, приет от Комисията. По
инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с три месеца.
Когато Комисията приема регулаторен технически стандарт, еднакъв с проекта на регулаторен технически стандарт,
представен от Органа, срокът, в рамките на който Европейският парламент и Съветът могат да направят възражение, е
един месец от датата на нотификацията. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удъл
жава с един месец. Този удължен срок може да бъде допълнително удължен с един месец по инициатива на Европей
ския парламент или на Съвета.“
2) В член 17, параграф 2 втората алинея се заменя със следното:
„Без да се засягат правомощията, определени в член 35, компетентният орган незабавно предоставя на Органа цялата
информация, която Органът счете за необходима за целите на разследването, включително по отношение на това как
посочените в член 1, параграф 2 актове се прилагат в съответствие със законодателството на Съюза.“

Член 6
Преразглеждане
До 1 януари 2017 г. и ежегодно след това Комисията предава на Европейския парламент и на Съвета доклад, посочващ
дали ЕНО са предали проектите на регулаторни технически стандарти и проектите на технически стандарти за изпъл
нение, предвидени в Директиви 2003/71/ЕО и 2009/138/ЕО, дали предаването на проектите на регулаторни технически
стандарти и проектите на технически стандарти е задължително или по желание, заедно с предложения, когато е целесъ
образно.
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Член 7
Транспониране
1.
Държавите членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими
за прилагането на член 1, параграф 1 и член 2, параграфи 1, 3, 6 — 11, 13, 14, 17-23, 32, 34, 36, 38 — 44, 46 — 54,
56 — 59, 65 — 70, 72, 75, 76, 80, 81, 84, 85 и 86 до 31 март 2015 година. Те незабавно съобщават на Комисията
текста на тези мерки.
2.

Те прилагат мерките, посочени в параграф 1 от 1 януари 2016 година.

Когато държавите членки приемат тези мерки, 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.
3.
Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство,
които приемат в областта, регулирана с настоящата директива.
Член 8
Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуване ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 2, параграфи 25, 43 и 82 се прилагат от 31 март 2015 г.
Член 9
Адресати
Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 16 април 2014 година.
За Европейския парламент

За Съвета

Председател

Председател

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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ДИРЕКТИВА 2014/53/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 16 април 2014 година
за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на
пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 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 Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3)е изменена съществено няколко пъти. Поради
допълнителни изменения и с оглед постигане на яснота, посочената директива следва да бъде заменена.

(2)

С Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (4) се установяват разпоредби относно акре
дитацията на органите за оценяване на съответствието, създава се уредба на надзора на пазара на продукти и за
проверки на продуктите от трети държави и се установяват основните принципи относно маркировката „СЕ“.

(3)

С Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) се установяват общи принципи и основни
разпоредби, предназначени да се прилагат в секторното законодателство, с цел да се създаде последователна основа
за изменението или преработването на това законодателство. Поради това Директива 1999/5/ЕО следва да бъде
съобразена с посоченото решение.

(4)

Съществените изисквания, определени в Директива 1999/5/ЕО, които се отнасят за стационарни крайни устрой
ства, т.е. осигуряване на опазването на здравето и безопасността на хората и на домашните животни, както и защи
тата на вещите и съответното ниво на електромагнитна съвместимост, са обхванати по подходящ начин от Дирек
тива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (6) и Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета (7). Поради това настоящата директива не следва да се прилага за стационарни крайни устройства.

(1) ОВ C 133, 9.5.2013 г., стр. 58.
(2) Позиция на Европейския парламент от 13 март 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 април
2014 г.
(3) Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радионавигационното оборудване и далекосъоб
щителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие (ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10).
(4) Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и
надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г.,
стр. 30).
5
( ) Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на
продукти и за отмяна на Директива 93/465/ЕИО на Съвета (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).
(6) Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държа
вите-членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
(ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 357).
(7) Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държа
вите членки относно електромагнитната съвместимост (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 79).
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(5)

Проблемите, свързани с конкуренцията на пазара на крайни устройства, са обхванати по подходящ начин от
Директива 2008/63/ЕО на Комисията (1), по-специално посредством задължението на националните регулаторни
органи да гарантират публикуването на данните във връзка с техническите спецификации на интерфейсите за
мрежов достъп. Следователно не е необходимо в настоящата директива да се включат изисквания за улесняване на
конкуренцията на пазара на крайни устройства, обхванати от Директива 2008/63/ЕО.

(6)

Съоръжение, което е проектирано да излъчва или да приема радиовълни с цел радиокомуникация или радиоопре
деляне, използва системно радиочестотния спектър. С цел да се гарантира ефективно използване на радиочестотния
спектър, така че да бъдат избегнати вредни радиосмущения, всяко такова съоръжение следва да попада в обхвата
на настоящата директива.

(7)

Целите по отношение на изискванията за безопасност, определени в Директива 2014/35/ЕС, са достатъчни, за да
обхванат и радиосъоръжения, и поради това следва да се реферира към тези разпоредби, както и да се гарантира
тяхната приложимост по силата на настоящата директива. С цел да се избегне ненужното дублиране на разпо
редби, различни от разпоредбите относно тези изисквания, Директива 2014/35/ЕС следва да не се прилага по
отношение на радиосъоръженията.

(8)

Обхватът на съществените изисквания по отношение на електромагнитната съвместимост, определени в Директива
2014/30/ЕС, е достатъчно широк, за да включи и радиосъоръженията, и поради това следва да се реферира към
тези разпоредби, както и да се гарантира тяхната приложимост по силата на настоящата директива. С цел да се
избегне ненужното дублиране на разпоредби, различни от разпоредбите относно тези изисквания, Директива
2014/30/ЕС следва да не се прилага по отношение на радиосъоръженията.

(9)

Настоящата директива се прилага за всички начини на доставка, включително за продажбите от разстояние.

(10)

С цел да се гарантира ефективното и да се подпомага ефикасното използване на радиочестотния спектър от радио
съоръженията, те следва да бъдат конструирани така, че в случай на предавател, когато предавателят е правилно
инсталиран, поддържан и използван по предназначение, той генерира излъчване на радиовълни, които не причи
няват вредни радиосмущения, докато нежеланите излъчвания на радиовълни, генерирани от предавател (например
в съседни канали) с потенциално отрицателно въздействие върху целите на политиката в областта на радиоче
стотния спектър, следва да бъдат ограничени до такова равнище, че съгласно степента на техническите познания да
се избягват вредни радиосмущения; и в случай на приемник — той да има такива работни характеристики, които
да му позволяват да функционира по предназначение и да го предпазват от риск от вредни радиосмущения, поспециално такива от споделени или съседни канали, и по този начин да подпомагат подобряването на ефективното
използване на споделени или съседни канали.

(11)

Въпреки че самите приемници не причиняват вредни радиосмущения, приемните характеристики се превръщат във
все по-важен фактор за гарантиране на ефективното използване на радиочестотния спектър чрез увеличаване на
устойчивостта на приемниците спрямо вредни радиосмущения и нежелани сигнали въз основа на съответните
съществени изисквания на законодателството на Съюза за хармонизация.

(12)

В някои случаи се налага съвместна работа чрез мрежи с други радиосъоръжения и връзка с интерфейси от
подходящ тип в целия Съюз. Оперативната съвместимост между радиосъоръжения и принадлежности, като
например зарядни устройства, опростява използването на радиосъоръженията и намалява ненужните отпадъци и
разходи. Необходимо е подновяване на усилията за разработване на общо зарядно устройство за определени кате
гории или класове радиосъоръжения, особено в интерес на потребителите и други крайни ползватели; поради това
настоящата директива следва да включва конкретни изисквания в тази област. По-конкретно мобилните телефони,
предоставяни на пазара, следва да са съвместими с общо зарядно устройство.

(13)

Защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот на ползвателите и на абонатите на радиосъо
ръжения, както и защитата срещу измами могат да бъдат засилени чрез определени характеристики на радиосъоръ
женията. Поради това в съответните случаи радиосъоръженията следва да се проектират така, че да притежават
тези характеристики.

(1) Директива 2008/63/ЕО на Комисията от 20 юни 2008 г. относно конкуренцията на пазарите на крайни далекосъобщителни устройства
(ОВ L 162, 21.6.2008 г., стр. 20).
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(14)

Радиосъоръженията може да спомогнат за осигуряване на достъп до службите за спешно реагиране. Поради това в
съответните случаи радиосъоръженията следва да се проектират така, че да притежават характеристиките, необхо
дими за достъп до тези служби.

(15)

Радиосъоръженията са важни за благосъстоянието и заетостта на хората с увреждания, които представляват значи
телна и все по-голяма част от населението на държавите членки. Поради това в съответните случаи радиосъоръже
нията следва да се проектират така, че хората с увреждания да могат да ги използват. без да има нужда от адапти
ране или с минимално адаптиране.

(16)

Съответствието на някои категории радиосъоръжения със съществените изисквания, определени в настоящата
директива, може да бъде засегнато от включването на софтуер или изменението на съществуващия софтуер. Зареж
дането на софтуер в дадено радиосъоръжение от ползвател, от самото радиосъоръжение или от трета страна следва
да бъде възможно само когато това не излага на риск последващото съответствие на това радиосъоръжение с
приложимите съществени изисквания.

(17)

С цел допълване или изменение на някои несъществени елементи от настоящата директива на Комисията следва да
бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС). От особено значение е Комисията да проведе подходящи консултации по време на
подготвителната работа, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните
актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по
подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(18)

За да се отговори ефективно на потребностите, свързани с оперативната съвместимост, защитата на личните данни
и неприкосновеността на личния живот на ползвателите и на абонатите, защитата от измами, достъпа до службите
за спешно реагиране, използването от ползватели с увреждания или предотвратяването на несъответстващи комби
нации на радиосъоръжения и софтуер, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в
съответствие с член 290 ДФЕС по отношение на определянето на класове или категории радиосъоръжения, които
трябва да съответстват на едно или повече от допълнителните съществени изисквания, определени в настоящата
директива, които отговарят на тези потребности.

(19)

Не следва да се стига до неправомерно използване за потвърждаване на съответствието на комбинацията на радио
съоръжение със софтуер, извършвана от самото радиосъоръжение, с цел да се възпрепятства използването на такова
радиосъоръжение със софтуер, предоставен от независими страни. Наличието на информация относно съответ
ствието на предвидените комбинации на радиосъоръжение и софтуер, достъпна за органите на публичната власт,
производителите и ползвателите, следва да допринася за улесняването на конкуренцията. За постигането на тези
цели на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС
по отношение на определянето на класове или категории радиосъоръжения, за които производителите трябва да
предоставят информация относно съответствието на предвидените комбинации на радиосъоръжение и софтуер със
съществените изисквания, установени в настоящата директива.

(20)

Изискването за регистриране на радиосъоръжения, които предстои да бъдат пуснати на пазара, в централизирана
система може да повиши ефикасността и ефективността на надзора на пазара и следователно да допринесе за гаран
тиране на високо ниво на съответствие с настоящата директива. Такова изискване води до допълнителна тежест за
икономическите оператори и поради това следва да бъде въведено само за тези категории радиосъоръжения, при
които не е достигнато високо ниво на съответствие. С цел гарантиране на прилагането на такова изискване на
Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отно
шение на определянето на категории радиосъоръжения, които производителите трябва да регистрират в централи
зирана система, и елементите от техническата документация, които трябва да бъдат посочени въз основа на инфор
мация относно съответствието на радиосъоръженията, предоставена от държавите членки, и след оценка на риска
от несъответствие със съществените изисквания.

(21)

Следва да се допусне свободното движение на радиосъоръжения, които съответстват на съответните съществени
изисквания. За такива радиосъоръжения следва да бъде позволено пускане в действие и използване по предназна
чение, когато е приложимо, в съответствие с правилата относно разрешаване ползването на радиочестотния спектър
и предоставяне на съответната услуга.
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(22)

С цел избягване на ненужните пречки пред търговията с радиосъоръжения в рамките на вътрешния пазар, държа
вите членки следва да нотифицират съгласно Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1) оста
налите държави членки и Комисията за проектите си в областта на техническите регламенти, като например
радиоинтерфейсите, освен ако тези технически разпоредби допускат държавите членки да спазват законово обвърз
ващите актове на Съюза, като например решенията на Комисията относно хармонизираното използване на радиоче
стотния спектър, приети по силата на Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), или
когато те се отнасят до радиосъоръжение, което може да бъде пуснато в действие и използвано без ограничения в
рамките на Съюза.

(23)

Предоставянето на информация относно еквивалентността на регулираните радиоинтерфейси и условията за
използването им намалява пречките за достъпа на радиосъоръжения до вътрешния пазар. Поради това Комисията
следва да оцени и установи еквивалентността на подложените на регулиране радиоинтерфейси и да направи тази
информация достъпна под формата на класове радиосъоръжения.

(24)

В съответствие с Решение 2007/344/ЕО на Комисията (3) държавите членки трябва да използват информационната
система за радиочестотите (EFIS) на Европейското бюро по радиокомуникации (ERO), така че да бъде даден обще
ствен достъп чрез интернет до сравнима информация относно използването на радиочестотния спектър във всяка
държава членка. Преди пускането на пазара на радиосъоръжение производителите могат да търсят в EFIS инфор
мация за радиочестотите във всички държави членки и така да преценят дали и при какви условия това радиосъо
ръжение може да бъде използвано във всяка една държава членка. Поради това не е необходимо в настоящата
директива да се включват допълнителни разпоредби, като например предварителна нотификация, позволяващи
производителите да бъдат информирани за условията за използване на радиосъоръжение, използващо нехармонизи
рани радиочестотни ленти.

(25)

За целите на насърчаването на изследователските и демонстрационните дейности следва да се предвиди възможност
— по време на търговски панаири, изложения и подобни прояви, да се излага радиосъоръжение, което не съответ
ства на настоящата директива и не може да бъде пускано на пазара, при условие че изложителите осигуряват
необходимата информация на посетителите.

(26)

Икономическите оператори, в зависимост от съответната си роля във веригата на доставка, следва да отговарят за
съответствието на радиосъоръженията с настоящата директива, за да се осигури високо ниво на защита на здравето
и безопасността на хората и на домашните животни, както и защитата на вещите, съответно ниво на електромаг
нитна съвместимост, ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър и когато е целесъобразно,
високо ниво на защита на други обществени интереси, и да се гарантира лоялна конкуренция на пазара на Съюза.

(27)

Всички икономически оператори, които вземат участие във веригата на доставка и дистрибуция, следва да пред
приемат подходящи мерки, за да гарантират, че предоставят на пазара само радиосъоръжения, които са в съответс
твие с настоящата директива. Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълже
нията, което отговаря на ролята на всеки икономически оператор във веригата на доставка и дистрибуция.

(28)

С цел да се улесни комуникацията между икономическите оператори, органите за надзор на пазара и потребите
лите държавите членки следва да насърчават икономическите оператори да включват адрес на интернет страница в
допълнение към пощенския адрес.

(29)

Производителят, имащ подробни познания за процеса на проектиране и производство, е в най-добра позиция да
проведе процедурата за оценяване на съответствието. Следователно оценяването на съответствието следва да остане
задължение единствено и само на производителя.

(1) Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на инфор
мация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 204,
21.7.1998 г., стр. 37).
(2) Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката в Европей
ската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1).
(3) Решение № 2007/344/ЕО на Комисията от 16 май 2007 г. относно хармонизирана достъпност на информацията за използването на
радиочестотния спектър в Общността (ОВ L 129, 17.5.2007 г., стр. 67).
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(30)

Производителят следва да предостави достатъчно информация за използването по предназначение на радиосъоръ
женията, така че да направи възможно използването им в съответствие със съществените изисквания. Тази инфор
мация може при необходимост да включва описание на принадлежности, като например антени, и на компоненти,
като например софтуер, както и спецификации на процеса на инсталиране на радиосъоръженията.

(31)

Изискването, определено в Директива 1999/5/ЕО за придружаване на радиосъоръженията от ЕС декларация за
съответствие, опростява и подобрява информираността и ефективността на надзора на пазара. Възможността да се
предоставя опростена ЕС декларация за съответствие позволява да се намали тежестта, свързана с това изискване,
без намаляване на ефективността му, и поради това следва да бъде предвидена в настоящата директива. Освен това,
за да се осигури лесен и ефективен достъп до ЕС декларация за съответствие, включително до опростена ЕС декла
рация за съответствие, следва да бъде възможно тя да се нанася върху опаковката на съответното радиосъоръжение.

(32)

Необходимо е да се гарантира, че дадено радиосъоръжение, което се въвежда на пазара на Съюза от трети държави,
е в съответствие с настоящата директива, и по-специално че производителите са извършили подходящите проце
дури за оценяване на съответствието по отношение на това радиосъоръжение. Поради това следва да се предвиди,
че вносителите се уверяват, че радиосъоръжението, което пускат на пазара, отговаря на изискванията на настоящата
директива и че не пускат на пазара радиосъоръжения, които не отговарят на тези изисквания или представляват
риск. Следва също така да се предвиди, че вносителите се уверяват, че процедурите за оценяване на съответствието
са били проведени и че маркировката на радиосъоръжението, както и документацията, изготвена от производите
лите, са на разположение за проверка от компетентните национални органи.

(33)

Когато пуска на пазара радиосъоръжение, всеки вносител следва да посочи върху радиосъоръжението своето име,
регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенски адрес, на който може да се
осъществи връзка с него. Следва да се предвидят изключения в случаи, в които размерът или естеството на радио
съоръжението не позволяват това. Това включва случаи, при които вносителят би трябвало да отвори опаковката,
за да постави името и адреса си върху радиосъоръжението.

(34)

Дистрибуторът предоставя на пазара радиосъоръжение, след като то е било пуснато на пазара от производителя
или вносителя, и следва да действа с дължимата грижа, така че да гарантира, че неговите действия спрямо радио
съоръжението не се отразяват неблагоприятно на съответствието на радиосъоръжението.

(35)

Всеки икономически оператор, който пуска на пазара радиосъоръжение със своето име или търговска марка или
изменя радиосъоръжение по начин, който може да засегне съответствието с настоящата директива, следва да бъде
считан за производител и следва да поеме задълженията на производителя.

(36)

Тъй като дистрибуторите и вносителите са близо до пазара, те следва да бъдат включени в задачите по надзор на
пазара, изпълнявани от компетентните национални органи, и следва да бъдат готови да участват активно, като
предоставят на тези органи цялата необходима информация, свързана със съответното радиосъоръжение.

(37)

Осигуряването на проследимостта на дадено радиосъоръжение по цялата верига на доставка спомага за опростяване
на провеждането и повишаването на ефикасността на надзора на пазара. Една ефикасна система за проследимост
улеснява задачата на органите за надзор на пазара да проследят икономическите оператори, които са предоставили
на пазара несъответстващо радиосъоръжение. Когато съхраняват информацията, изисквана съгласно настоящата
директива за идентифициране на други икономически оператори, от икономическите оператори следва да не се
изисква да актуализират тази информация по отношение на други икономически оператори, които са им доставили
дадено радиосъоръжение или на които те са доставили дадено радиосъоръжение.

(38)

Настоящата директива следва да се ограничи до определяне на съществените изисквания. С цел улесняване оценя
ването на съответствието с тези изисквания е необходимо да се предвиди презумпция за съответствие на радиосъо
ръженията, които съответстват на хармонизираните стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на
Европейския парламент и на Съвета (1) с цел определяне на подробни технически спецификации по отношение на
тези изисквания.

(1) Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за
изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО,
2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на
Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).
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(39)

В Регламент (ЕС) № 1025/2012 се предвижда процедура за възражения срещу хармонизирани стандарти, когато
тези стандарти не отговарят напълно на изискванията на настоящата директива.

(40)

За да се даде възможност на икономическите оператори да докажат, а на компетентните органи да гарантират, че
дадено радиосъоръжение, предоставено на пазара, отговаря на съществените изисквания, е необходимо да се пред
видят процедури за оценяване на съответствието. С Решение № 768/2008/ЕО се определят модули за процедури за
оценяване на съответствието, които включват процедури — от най-малко ограничителната до тази с най-строги
изисквания, пропорционално на степента на риска и необходимото ниво на безопасност. За да се осигури между
секторна последователност и да се избегнат ad hoc варианти, процедурите за оценяване на съответствието следва да
бъдат избрани измежду тези модули.

(41)

Производителите следва да изготвят ЕС декларация за съответствие, за да предоставят информацията, изисквана
съгласно настоящата директива, относно съответствието на радиосъоръженията с изискванията на настоящата
директива и друго съответно законодателство на Съюза за хармонизация.

(42)

За да се гарантира реален достъп до информация за целите на надзора на пазара, информацията, необходима за
идентифициране на всички приложими актове на Съюза, следва да бъде налична в единна ЕС декларация за съот
ветствие. За да се намали административната тежест за икономическите оператори, тази единна ЕС декларация за
съответствие може да представлява досие, включващо съответните отделни ЕС декларации за съответствие.

(43)

Маркировката „СЕ“, указваща съответствието на радиосъоръжение, е видимата последица от цял един процес,
включващ оценяване на съответствието в широк смисъл. Основните принципи, уреждащи маркировката „СЕ“, са
установени в Регламент (ЕО) № 765/2008. Правилата за нанасяне на маркировката „СЕ“ следва да бъдат установени
в настоящата директива.

(44)

Изискването за нанасяне на маркировката „CE“ върху продуктите е важно за информирането на потребителите и на
органите на публичната власт. Възможността, установена в Директива 1999/5/ЕО, за нанасяне на намалена марки
ровка „СЕ“ върху съоръжение с малки размери, при условие че остава видима и четлива, позволи да се опрости
прилагането на това изискване, без намаляване на ефективността му, и поради това следва да бъде включена в
настоящата директива.

(45)

Установено е, че изискването, определено в Директива 1999/5/ЕО за нанасяне на маркировката „CE“ върху опаков
ката на радиосъоръженията, улеснява задачата на надзора на пазара и поради това следва да бъде включено в
настоящата директива.

(46)

Държавите членки следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че дадено радиосъоръжение може
да се предоставя на пазара само ако е в съответствие със съществените изисквания, установени в настоящата дирек
тива, и когато е правилно инсталирано и поддържано и използвано по предназначение, а по отношение на съще
ствените изисквания за осигуряване опазването на здравето и безопасността на хората и на домашните животни,
както и защитата на вещите, също така и при условия на използване, които разумно могат да бъдат предвидени.
Дадено радиосъоръжение следва да се счита за несъответстващо на това съществено изискване единствено при
условия на използване, които разумно могат да бъдат предвидени, т.е. когато такова използване би могло да е
резултат от законосъобразно и лесно предвидимо човешко поведение.

(47)

Предвид бързия темп на технологичните промени към безхартиена среда, при която радиосъоръжението има инте
гриран екран, Комисията следва да проучи, като част от прегледа на действието на настоящата директива, възмож
ността изискванията за нанасянето на: името на производителя, регистрираното търговско наименование или реги
стрираната търговска марка и единственото място или пощенски адрес, където той може да бъде намерен; марки
ровката „CE“ и ЕС декларацията за съответствие да бъдат заменени с функция, при която тази информация автома
тично се показва при включване на радиосъоръжението, или с функция, която позволява на крайния ползвател да
избере показването на съответната информация. Освен това, като част от този преглед на практическата осъществи
мост на тези изисквания, когато радиосъоръжение с интегриран екран се задейства от интегрирана батерия без
първоначално зареждане, Комисията следва да разгледа възможността за използване на подвижен прозрачен инте
гриран екран, включващ етикети, които да показват същата информация.
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(48)

Някои процедури за оценяване на съответствието, установени в настоящата директива, изискват намеса на органите
за оценяване на съответствието, които се нотифицират от държавите членки на Комисията.

(49)

Опитът показа, че критериите, установени в Директива 1999/5/ЕО, които трябва да бъдат изпълнени от органите
за оценяване на съответствието, за да бъдат нотифицирани на Комисията, не са достатъчни, за да гарантират
еднакво високи резултати от работата на нотифицираните органи в целия Съюз. От съществено значение е обаче
нотифицираните органи да осъществяват функциите си на едно и също ниво и в условията на лоялна конкуренция.
Това налага установяването на задължителни изисквания за органите за оценяване на съответствието, желаещи да
бъдат нотифицирани с оглед извършване на услуги по оценяване на съответствието.

(50)

Ако орган за оценяване на съответствието докаже съответствие с критериите, установени в хармонизираните стан
дарти, следва да се счита, че той отговаря на съответните изисквания, определени в настоящата директива.

(51)

С цел осигуряване на сходно ниво на качеството при оценяването на съответствието, е необходимо също така да се
определят изискванията за нотифициращите органи и другите органи, участващи в оценката, нотифицирането и
наблюдението на нотифицираните органи.

(52)

Системата, установена с настоящата директива, следва да се допълни със системата за акредитация, предвидена в
Регламент (ЕО) № 765/2008. Тъй като акредитацията е важно средство за проверка на компетентността на орга
ните за оценяване на съответствието, тя също следва да бъде използвана за целите на нотифицирането.

(53)

Прозрачната акредитация, предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008, осигуряваща необходимото ниво на доверие
в сертификатите за съответствие, следва да се разглежда от националните органи на публичната власт в целия Съюз
като предпочитано средство за доказване на техническата компетентност на органите за оценяване на съответ
ствието. Въпреки това националните органи могат да счетат, че притежават подходящите средства сами да
извършват тази оценка. В такива случаи, с цел да се гарантира подходящото ниво на доверие в оценките, извърш
вани от други национални органи, те следва да предоставят на Комисията и на другите държави членки необходи
мите документи, доказващи съответствието на оценените органи за оценяване на съответствието с приложимите
регулаторни изисквания.

(54)

Органите за оценяване на съответствието често възлагат части от своите дейности, свързани с оценяването на
съответствието, на подизпълнители или използват свои поделения за тази цел. С цел запазване нивото на защита,
изисквано за радиосъоръженията, предназначени за пускане на пазара на Съюза, е от съществено значение подиз
пълнителите и поделенията, извършващи оценяване на съответствието, да отговарят на същите изисквания като
нотифицираните органи във връзка с изпълнението на задачи по оценяване на съответствието. Следователно е
важно оценката на компетентността и работата на органите, които ще бъдат нотифицирани, както и наблюдението
на вече нотифицираните органи да обхващат също и дейностите, извършвани от подизпълнители и поделения.

(55)

Необходимо е да се повишат ефикасността и прозрачността на процедурата по нотифициране, и по-специално тя
да бъде адаптирана към новите технологии, за да се даде възможност за нотифициране по електронен път.

(56)

Тъй като нотифицираните органи могат да предлагат своите услуги в целия Съюз, е целесъобразно да се даде
възможност на другите държави членки и на Комисията да повдигат възражения относно нотифициран орган.
Следователно е важно да се определи срок, през който всякакви съмнения или съображения относно компетент
ността на органите за оценяване на съответствието да бъдат изяснени, преди те да започнат да функционират като
нотифицирани органи.

(57)

В интерес на конкурентоспособността е от съществено значение нотифицираните органи да прилагат процедурите
за оценяване на съответствието, без да се създава ненужна тежест за икономическите оператори. По същата
причина, както и за да се гарантира еднаквото третиране на икономическите оператори, трябва да се осигури съот
ветствие в техническото прилагане на процедурите за оценяване на съответствието. Това може да се постигне найдобре посредством съответната координация и сътрудничество между нотифицираните органи.

(58)

С цел гарантиране на правна сигурност е необходимо да се поясни, че предвидените в Регламент (ЕО) № 765/2008
правила за надзора на пазара на Съюза и за контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, се прилагат и
по отношение на радиосъоръженията, обхванати от настоящата директива. Настоящата директива не следва да
възпрепятства държавите членки при избора на компетентните органи за изпълнението на тези задачи.
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(59)

В Директива 1999/5/ЕО вече се предвижда предпазна процедура, която да се прилага само в случай на несъгласие
между държавите членки относно мерките, предприети от дадена държава членка. С цел повишаване на прозрач
ността и намаляване на времето за провеждане е необходимо усъвършенстване на съществуващата предпазна проце
дура, за да може тя да се прилага по-ефикасно и да се ползва експертният опит, с който разполагат държавите
членки.

(60)

Решенията на Комисията, приети съгласно Решение № 676/2002/ЕО, могат да включват условия за наличността и
ефективното използване на радиочестотния спектър, които могат да имат като следствие ограничаването на общия
брой на радиосъоръженията, пуснати в действие, като крайна дата на използване, максималната степен на навли
зане или максималния брой на радиосъоръженията във всяка държава членка или в целия Съюз. Тези условия
дават възможност пазарът да се отваря за нови радиосъоръжения, като в същото време се ограничава рискът от
вредни радиосмущения чрез натрупване на прекалено голям брой радиосъоръжения, пуснати в действие, дори ако
всяко от тези радиосъоръжения поотделно е в съответствие със съществените изисквания, определени в настоящата
директива. Нарушаването на тези условия може да създаде риск за съществените изисквания, особено риск от
вредни радиосмущения.

(61)

Съществуващата система следва да бъде допълнена от процедура, при която заинтересованите страни да бъдат
информирани относно заплануваните мерки, които трябва да бъдат предприети по отношение на радиосъоръ
жения, представляващи риск за здравето или безопасността на хората или за други аспекти на защитата на обще
ствения интерес, обхванати от настоящата директива. Тя следва също да позволява на органите за надзор на пазара,
в сътрудничество със съответните икономически оператори, да предприемат действия на по-ранен етап по отно
шение на такива радиосъоръжения.

(62)

Не следва да се изисква допълнителна намеса на Комисията в случаите, когато между държавите членки и Коми
сията е постигнато съгласие по отношение на основателността на мярката, предприета от дадена държава членка,
освен когато несъответствието се дължи на недостатъци на хармонизиран стандарт.

(63)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат
предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регла
мент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1).

(64)

Процедурата по консултиране следва да се използва за приемането на актове за изпълнение, които определят как
да се представя информация в случаи на ограничения за пускане в действие или на съществуващи изисквания,
свързани с разрешаване на ползването, както и актове, изискващи от нотифициращата държава членка да пред
приеме необходимите коригиращи мерки по отношение на нотифициран орган, който не отговаря или престане да
отговаря на изискванията за нотифицирането му.

(65)

Процедурата по разглеждане следва да се използва при приемането на актове за изпълнение за определяне дали
дадени категории електрически или електронни продукти отговарят на определението за „радиосъоръжение“, за
определяне на правилата за предоставяне на информация относно съответствието, за определяне на правилата
относно регистрацията, както и на правилата за нанасяне на регистрационния номер върху радиосъоръженията, и
за установяване на еквивалентност между нотифицирани радиоинтерфейси и за определяне на класа на радиосъо
ръженията. Тази процедура следва също така да се използва по отношение на съответстващи радиосъоръжения,
които представляват риск за здравето или безопасността на хората, или по отношение на други аспекти на защи
тата на обществения интерес.

(66)

Комисията следва да приеме актове за изпълнение с незабавно приложение, когато в надлежно обосновани случаи,
свързани със съответстващи радиосъоръжения, които представляват риск за здравето или безопасността на хората,
наложителни причини за спешност изискват това.

(67)

В съответствие с установената практика комитетът, учреден с настоящата директива, може да играе полезна роля
при разглеждането на въпроси във връзка с прилагането на настоящата директива, които са повдигнати от неговия
председател или от представител на държава членка в съответствие с неговия процедурен правилник.

(1) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и прин
ципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна
на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
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(68)

Когато се разглеждат въпроси, свързани с настоящата директива, които не се отнасят до изпълнението ѝ, или до
нарушения, напр. в експертна група на Комисията, Европейският парламент следва, в съответствие със съществува
щата практика, да получи пълна информация и документация и когато е целесъобразно, покана да присъства на
заседанията.

(69)

Комисията следва, посредством актове за изпълнение и предвид специалния им характер, без да прилага Регламент
(ЕС) № 182/2011, да установи дали мерките, предприети от държавите членки по отношение на несъответстващи
радиосъоръжения, са обосновани, или не.

(70)

Държавите членки следва да установят правила за санкции, приложими към нарушения на разпоредбите на нацио
налното право, прието съгласно настоящата директива, и да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции
следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(71)

Необходимо е да се предвидят преходни разпоредби, които допускат предоставянето на пазара и пускането в
действие на радиосъоръжения, които вече са пуснати на пазара в съответствие с Директива 1999/5/ЕО.

(72)

Проведена е консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

(73)

Тъй като целта на настоящата директива, а именно да се гарантира, че предоставените на пазара радиосъоръжения
изпълняват изискванията, осигуряващи високо ниво на опазване на здравето и безопасността, съответно ниво на
електромагнитна съвместимост, както и ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър, така че да
бъдат избегнати вредни радиосмущения, като същевременно се гарантира функционирането на вътрешния пазар, не
може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, но може, поради нейните мащаб и въздействие,
да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на
субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционал
ност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(74)

Директива 1999/5/ЕО следва да бъде отменена.

(75)

В съответствие със Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и Коми
сията относно обяснителните документи (1) държавите членки се ангажират при наличие на основание да прилагат
към нотификацията на мерките си за транспониране един или повече документи, в които разясняват връзката
между елементите на дадена директива и съответстващата им част от националните нормативни актове за транспо
нирането ѝ. Във връзка с настоящата директива законодателят смята, че предаването на такива документи е необхо
димо,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Предмет и обхват
1.
Настоящата директива създава нормативна уредба за предоставянето на пазара и пускането в действие в Съюза на
радиосъоръжения.
2.

Настоящата директива не се прилага за съоръженията, посочени в приложение I.

(1) ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.
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3.
Настоящата директива не се прилага за радиосъоръжения, които се използват изключително за дейности, свързани с
обществената сигурност, отбраната, държавната сигурност, включително икономическото благосъстояние на държавата в
случаите на дейности, отнасящи се до държавната сигурност, и дейностите на държавата в областта на наказателното
право.
4.
Радиосъоръженията, които попадат в обхвата на настоящата директива, не са предмет на Директива 2014/35/ЕС, с
изключение на случаите, посочени в член 3, параграф 1, буква а) от настоящата директива.

Член 2
Определения
1.

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1)

„радиосъоръжение“ означава електрически или електронен продукт, който е проектиран да излъчва и/или приема
радиовълни с цел радиокомуникация и/или радиоопределяне, или електрически или електронен продукт, който
трябва да бъде доокомплектован с принадлежност, като например антена, така че да излъчва и/или приема радио
вълни за целите на радиокомуникация и/или радиоопределяне;

2)

„радиокомуникация“ означава комуникация чрез радиовълни;

3)

„радиоопределяне“ означава определяне на местоположение, скорост и/или други характеристики на даден обект или
получаване на информация относно тези параметри чрез свойствата на разпространение на радиовълните;

4)

„радиовълни“ означава електромагнитни вълни с честоти под 3000 GHz, които се разпространяват в пространството
без изкуствен вълновод;

5)

„радиоинтерфейс“ означава спецификацията на регулираното използване на радиочестотния спектър;

6)

„клас радиосъоръжение“ означава клас, който обозначава конкретни категории радиосъоръжения, считани за сходни
съгласно настоящата директива, и тези радиоинтерфейси, за които радиосъоръжението е проектирано;

7)

„вредни радиосмущения“ означава вредни радиосмущения съгласно определението в член 2, буква с) от Директива
2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1);

8)

„смущаващо електромагнитно въздействие“ означава смущаващо електромагнитно въздействие, по смисъла на член 3,
параграф 1, точка 5 от Директива 2014/30/ЕС;

9)

„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на радиосъоръжение за дистрибуция, потребление или използване
на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

10) „пускане на пазара“ означава предоставянето на радиосъоръжение на пазара на Съюза за първи път;
11) „пускане в действие“ означава използването за първи път на радиосъоръжение в рамките на Съюза от крайния му
ползвател;
12) „производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда радиосъоръжение или което
възлага проектирането или производството на това радиосъоръжение, и предлага това радиосъоръжение на пазара със
своето име или търговска марка;
13) „упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномо
щено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи;
14) „вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза
радиосъоръжение от трета държава;
(1) Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съоб
щителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).
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15) „дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя
или вносителя, което предоставя радиосъоръжение на пазара;
16) „икономически оператор“ означава производител, упълномощен представител, вносител и дистрибутор;
17) „техническа спецификация“ означава документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за
определено радиосъоръжение;
18) „хармонизиран стандарт“ означава хармонизиран стандарт по смисъла на член 2, параграф 1, буква в) от Регламент
(ЕС) № 1025/2012;
19) „акредитация“ означава акредитация по смисъла на член 2, точка 10 от Регламент (ЕО) № 765/2008;
20) „национален орган по акредитация“ означава национален орган по акредитация по смисъла на член 2, точка 11 от
Регламент (ЕО) № 765/2008;
21) „оценяване на съответствието“ означава процес, който доказва дали са изпълнени съществените изисквания на настоя
щата директива, свързани с дадено радиосъоръжение;
22) „орган за оценяване на съответствието“ означава орган, осъществяващ дейности по оценяване на съответствието;
23) „изземване“ означава всяка мярка, целяща да постигне връщане на радиосъоръжение, което вече е било предоставено
на крайния ползвател;
24) „изтегляне“ означава всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на радиосъоръжение, което е
във веригата на доставка;
25) „законодателство на Съюза за хармонизация“ означава законодателството на Съюза, което хармонизира условията за
предлагане на продукти на пазара;
26) „маркировка „СЕ““ означава маркировка, чрез която производителят указва, че радиосъоръжението е в съответствие с
приложимите изисквания, установени в законодателството на Съюза за хармонизация, предвиждащо нейното нана
сяне.
2.
Комисията може да приема актове за изпълнение, за да определи дали определени категории електрически или елек
тронни продукти отговарят на определението, посочено в параграф 1, точка 1 от настоящия член. Тези актове за изпъл
нение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45, параграф 3.

Член 3
Съществени изисквания
1.

Радиосъоръженията се конструират така, че да се гарантира:

а) опазването на здравето и безопасността на хората и на домашните животни и защита на вещите, включително целите
по отношение на изискванията за безопасност съгласно Директива 2014/35/ЕС, но без да се прилага ограничение за
напрежението;
б) съответно ниво на електромагнитна съвместимост съгласно Директива 2014/30/ЕС.
2.
Радиосъоръженията се конструират по такъв начин, че да използват ефективно и същевременно да подпомагат
ефикасното използване на радиочестотния спектър, за да бъдат избегнати вредни радиосмущения.
3.
Радиосъоръжение, попадащо в определени категории или класове, се конструира по такъв начин, че да е в съответс
твие със следните съществени изисквания:
а) радиосъоръжението да работи съвместно с принадлежности, по-специално с общи зарядни устройства;
б) радиосъоръжението да работи съвместно чрез мрежи с друго радиосъоръжение;
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в) радиосъоръжението да може да бъде свързано с интерфейси от подходящ тип в целия Съюз;
г) радиосъоръжението да не вреди на мрежата или на нейното функциониране, да не използва неправилно мрежови
ресурси, като по такъв начин да причинява неприемливо влошаване на услугата;
д) радиосъоръжението да има вградена защита, за да се осигури, че личните данни и неприкосновеността на личния
живот на ползвателя и абоната са защитени;
е) радиосъоръжението да притежава определени характеристики, които осигуряват защита от измами;
ж) радиосъоръжението да притежава определени характеристики, които осигуряват достъп до службите за спешно реаги
ране;
з) радиосъоръжението да притежава определени характеристики с цел да се улесни неговото използване от ползватели с
увреждания;
и) радиосъоръжението да притежава определени характеристики с цел да се осигури, че зареждането на софтуер в радио
съоръжението е възможно само когато съответствието на комбинацията на радиосъоръжението и софтуера е доказано.
Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 44 за определяне на категории или класове
радиосъоръжения, за които се прилага всяко едно от изискванията, посочени в първа алинея, букви а) — и) от настоящия
параграф.

Член 4
Предоставяне на информация относно съответствието на комбинации на радиосъоръжения и софтуер
1.
Производителите на радиосъоръжения и на софтуер, позволяващ радиосъоръженията да бъдат използвани по пред
назначение, предоставят на държавите членки и на Комисията информация относно съответствието на предвидените
комбинации на радиосъоръжение и софтуер със съществените изисквания, посочени в член 3. Тази информация е в
резултат от оценяване на съответствието, извършено съгласно член 17, и се предоставя като формуляр, потвърждаващ
съответствието, който включва елементите, посочени в приложение VI. В зависимост от конкретните комбинации на
радиосъоръжение и софтуер информацията определя точно радиосъоръжението и съответния софтуер, които са били
оценени, и се актуализира редовно.
2.
Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 44 за определяне на категории или
класове радиосъоръжения, за които се прилага изискването, установено в параграф 1 от настоящия член.
3.
Комисията приема актове за изпълнение за установяване на правилата за предоставяне на информация за съответ
ствието по отношение на категориите и класовете, определени в делегираните актове, приети съгласно параграф 2 от
настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45,
параграф 3.

Член 5
Регистриране на типове радиосъоръжения, попадащи в определени категории
1.
Считано от 12 юни 2018 г. производителите регистрират типове радиосъоръжения, попадащи в категории радио
съоръжения с ниско ниво на съответствие със съществените изисквания, посочени в член 3, в централизираната система,
посочена в параграф 4 от настоящия член, преди радиосъоръжение, попадащо в тези категории, да бъде пуснато на пазара.
При регистриране на такива типове радиосъоръжения производителите предоставят част от или, когато това е обосновано,
всички елементи от техническата документация, които са посочени в букви а), г), д), е), ж), з) и и) от приложение V. Коми
сията определя на всеки регистриран тип радиосъоръжение регистрационен номер, който производителите нанасят върху
радиосъоръжението, пуснато на пазара.
2.
Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 44 за определяне на категориите
радиосъоръжения, за които се прилага изискването, посочено в параграф 1 от настоящия член, и на елементите от техни
ческата документация, които трябва да бъдат предоставени, като взема предвид информацията относно съответствието на
радиосъоръжението, предоставена от държавите членки в съответствие с член 47, параграф 1, и след оценка на риска от
несъответствие със съществените изисквания.
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3.
Комисията приема актове за изпълнение за установяване на правилата за регистрацията и правилата за нанасяне на
регистрационен номер върху радиосъоръжението по отношение на категориите, определени в делегираните актове, приети
съгласно параграф 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разгле
ждане, посочена в член 45, параграф 3.

4.
Комисията предоставя централизирана система, която позволява на производителите да регистрират необходимата
информация. Системата осигурява подходящ контрол на достъпа до информация от поверителен характер.

5.
След датата на прилагане на делегиран акт, приет в съответствие с параграф 2 от настоящия член, в докладите, изго
твени в съответствие с член 47, параграфи 1 и 2, се прави оценка на неговото въздействие.

Член 6

Предоставяне на пазара

Държавите членки предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че на пазара се предоставят само радиосъоръжения,
които съответстват на настоящата директива.

Член 7

Пускане в действие и използване

Държавите членки разрешават пускането в действие и използването на радиосъоръжение, ако то съответства на настоящата
директива, когато е правилно инсталирано, поддържано и използвано по предназначение. Без да се засягат техните задъл
жения съгласно Решение № 676/2002/ЕО и условията, свързани с разрешенията за ползване на радиочестотите в съответс
твие с правото на Съюза, по-специално съгласно член 9, параграфи 3 и 4 от Директива 2002/21/ЕО, държавите членки
могат само да въведат допълнителни изисквания за пускането в действие и/или използването на радиосъоръжение само по
съображения, свързани с ефективното и ефикасно използване на радиочестотния спектър, избягването на вредни радиосму
щения, избягването на смущаващи електромагнитни въздействия или с общественото здраве.

Член 8

Нотификация на спецификациите на радиоинтерфейси и определяне на класове радиосъоръжения

1.
Държавите членки нотифицират в съответствие с процедурата, определена в Директива 98/34/ЕО, радиоинтерфей
сите, които възнамеряват да регулират, с изключение на:
а) радиоинтерфейсите, които изцяло и без отклонение съответстват на решенията на Комисията относно хармонизираното
използване на радиочестотния спектър, приети съгласно Решение № 676/2002/ЕО; и
б) радиоинтерфейсите, които в съответствие с актовете за изпълнение, приети съгласно параграф 2 от настоящия член,
съответстват на радиосъоръжения, които могат да бъдат пуснати в действие и използвани без ограничения на терито
рията на Съюза.
2.
Комисията приема актове за изпълнение, с които се установява еквивалентността между нотифицираните радиоин
терфейси и се определя клас радиосъоръжения, чиито данни се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45, параграф 3.
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Член 9
Свободно движение на радиосъоръжения
1.
Държавите членки не възпрепятстват по съображения, свързани с аспектите, обхванати от настоящата директива,
предоставянето на пазара на тяхна територия на радиосъоръжения, съответстващи на настоящата директива.
2.
На търговски панаири, изложения и подобни прояви държавите членки не създават пречки за излагането на радио
съоръжения, които не отговарят на настоящата директива, при условие че поставен на видимо място знак ясно посочва,
че радиосъоръжението не може да бъде предоставено на пазара и/или пуснато в действие, докато не бъде приведено в
съответствие с настоящата директива. Демонстрирането на радиосъоръжения може да се извършва единствено ако са пред
приети подходящи мерки, както е определено от държавите членки, за избягване на вредни радиосмущения, смущаващи
електромагнитни въздействия и на риск за здравето или безопасността на хората или на домашните животни, или на
вещите.

ГЛАВА II
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Член 10
Задължения на производителите
1.
Когато пускат своите радиосъоръжения на пазара, производителите гарантират, че радиосъоръженията са проекти
рани и произведени в съответствие със съществените изисквания, посочени в член 3.
2.
Производителите гарантират, че радиосъоръженията се конструират по такъв начин, че да могат да работят в поне
една държава членка, без да се нарушават приложимите изисквания за ползването на радиочестотния спектър.
3.
Производителите изготвят техническата документация, посочена в член 21, и провеждат съответната процедура за
оценяване на съответствието, посочена в член 17, или организират нейното провеждане.
Когато съответствието на радиосъоръженията с приложимите изисквания е доказано от такава процедура за оценяване на
съответствието, производителите изготвят ЕС декларация за съответствие и нанасят маркировката „СЕ“.
4.
Производителите съхраняват техническата документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на
10 години след като радиосъоръженията са били пуснати на пазара.
5.
Производителите гарантират, че съществуват процедури, чрез които серийното производство да остане в съответствие
с настоящата директива. Промените в проекта или характеристиките на радиосъоръжението и промените в хармонизира
ните стандарти или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на радио
съоръжението, се вземат предвид по подходящ начин.
Когато се счита за целесъобразно предвид рисковете, които представлява дадено радиосъоръжение, производителите, за да
осигурят защитата на здравето и безопасността на крайните ползватели, провеждат изпитвания на образци от предоставе
ните на пазара радиосъоръжения, провеждат разследвания и ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, несъо
тветстващи на изискванията радиосъоръжения и изземвания на радиосъоръжения, както и информират дистрибуторите за
такова наблюдение.
6.
Производителите гарантират, че радиосъоръженията, които са пуснали на пазара, имат нанесен тип, партиден или
сериен номер или някакъв друг елемент, който позволява тяхната идентификация, или когато размерът или естеството на
радиосъоръженията не позволяват това, че необходимата информация е представена върху опаковката или в документ,
който придружава радиосъоръженията.
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7.
Производителите посочват върху радиосъоръженията своето име, регистрирано търговско наименование или реги
стрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, или, когато размерът или есте
ството на радиосъоръжението не го позволяват, върху опаковката или в документ, който придружава радиосъоръжението.
Адресът посочва едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен. Данните за връзка са на език,
лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

8.
Производителите гарантират, че радиосъоръженията се придружават от инструкции и информация за безопасност на
език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, определен от съответната държава членка. Инструк
циите включват информацията, необходима за използване на радиосъоръжението по предназначение. Тази информация
включва, когато е приложимо, описание на принадлежностите и компонентите, включително софтуера, които позволяват
на радиосъоръжението да работи по предназначение. Тези инструкции и информация относно безопасността, както и
всички етикети трябва да са ясни, разбираеми и смислени.

В случай на радиосъоръжение, което е проектирано да излъчва радиовълни, е необходимо да се включи и следната инфор
мация:
а) радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радиосъоръжението;
б) максималната радиочестотна мощност, излъчвана в радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радио
съоръжението.
9.
Производителите гарантират, че всяко отделно радиосъоръжение се придружава от копие на ЕС декларацията за
съответствие или от опростена ЕС декларация за съответствие. Когато се предоставя опростена ЕС декларация за съответс
твие, тя съдържа точния интернет адрес, от който може да се получи цялостният текст на ЕС декларацията за съответс
твие.

10. В случай на ограничения за пускането в действие или на изисквания, свързани с разрешаване на ползването,
информацията върху опаковката трябва да позволява идентифицирането на държавите членки или на географския район в
рамките на дадена държава членка, където съществуват ограничения за пускането в действие или изисквания, свързани с
разрешаване на ползването. Тази информация се включва в инструкциите, придружаващи радиосъоръжението. Комисията
може да приема актове за изпълнение, определящи начина на представяне на тази информация. Тези актове за изпълнение
се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 45, параграф 2.

11. Производители, които считат или имат основание да считат, че дадено радиосъоръжение, което са пуснали на
пазара, не съответства на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат
радиосъоръжението в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това когато радио
съоръжението представлява риск, производителите информират незабавно компетентните национални органи на държа
вите членки, в които са предоставили на пазара радиосъоръжението, като предоставят подробни данни, по-специално за
несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки и резултатите от тях.

12. Производителите, при обосновано искане от компетентен национален орган, му предоставят на хартиен или на
електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на радиосъоръже
нието с настоящата директива, на език, лесно разбираем за този орган. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане,
при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с радиосъоръжението, което те са пуснали на
пазара.

Член 11

Упълномощени представители

1.

Производителят може да упълномощи писмено упълномощен представител.

Задълженията, предвидени в член 10, параграф 1, и задължението за изготвянето на техническа документация, установено
в член 10, параграф 3, не са част от пълномощието на упълномощения представител.
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2.
Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощието от страна на производителя. Пълно
мощието позволява на упълномощения представител да извършва най-малко следното:
а) да съхранява ЕС декларацията за съответствие и техническата документация на разположение на националните органи
за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на пазара на радиосъоръженията;
б) при обосновано искане от страна на компетентен национален орган да предостави на този орган цялата информация и
документация, необходима за доказване на съответствието на дадено радиосъоръжение;
в) да сътрудничи на компетентните национални органи, по тяхно искане, при всяко действие, предприето за отстраняване
на рисковете, свързани с радиосъоръженията, попадащи в компетентността на упълномощения представител.

Член 12

Задължения на вносителите

1.

Вносителите пускат на пазара само радиосъоръжения, съответстващи на изискванията.

2.
Преди да пуснат дадено радиосъоръжение на пазара, вносителите гарантират, че съответната процедура за оценяване
на съответствието, посочена в член 17, е била проведена от производителя и че радиосъоръжението е конструирано по
такъв начин, че да може да работи в поне една държава членка, без да се нарушават приложимите изисквания за ползва
нето на радиочестотния спектър. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, че на радиосъо
ръжението е нанесена маркировката „СЕ“ и че е придружено от информацията и документите, посочени в член 10, пара
графи 8, 9 и 10, както и че производителят е спазил изискванията, посочени в член 10, параграфи 6 и 7.

Когато вносител счита или има основание да счита, че дадено радиосъоръжение не съответства на съществените изиск
вания, посочени в член 3, той не пуска радиосъоръжението на пазара, докато не бъде приведено в съответствие. Освен
това когато радиосъоръжението представлява риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на
пазара.

3.
Вносителите посочват върху радиосъоръженията своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана
търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, или когато това не е възможно, върху
тяхната опаковка или в документ, който придружава радиосъоръженията. Това включва случаи, при които размерът на
радиосъоръженията не позволява това или при които вносителите би трябвало да отворят опаковката, за да поставят
името и адреса си върху радиосъоръженията. Данните за връзка са на език лесно разбираем за крайните ползватели и
органите за надзор на пазара.

4.
Вносителите гарантират, че радиосъоръженията се придружават от инструкции и информация за безопасност на
език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, определен от съответната държава членка.

5.
Вносителите гарантират, че докато отговарят за дадено радиосъоръжение, условията на неговото съхранение или
транспортиране не застрашават неговото съответствие със съществените изисквания, посочени в член 3.

6.
Вносителите, когато това се счита за уместно предвид свързаните с радиосъоръженията рискове, с оглед на опазва
нето на здравето и безопасността на крайните ползватели, провеждат изпитвания на образци от предоставените на пазара
радиосъоръжения, провеждат разследване и ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, несъответстващи на
изискванията радиосъоръжения и изземвания на радиосъоръжения, както и информират дистрибуторите за такова наблю
дение.
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7.
Вносителите, които считат или имат основание да считат, че дадено радиосъоръжение, което са пуснали на пазара,
не съответства на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат радио
съоръжението в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това когато радиосъоръже
нието представлява риск, вносителите информират незабавно компетентните национални органи на държавите членки, в
които са предоставили на пазара радиосъоръжението, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието
с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

8.
В продължение на 10 години след пускането на пазара на радиосъоръжението вносителите съхраняват копие от ЕС
декларацията за съответствие на разположение на органите за надзор на пазара и гарантират, че при поискване техниче
ската документация може да бъде предоставена на тези органи.

9.
Вносителите, при обосновано искане от компетентен национален орган, му предоставят на хартиен или на елек
тронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено радиосъоръ
жение, на език, лесно разбираем за този орган. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие,
предприето за отстраняване на рисковете, свързани с радиосъоръженията, които те са пуснали на пазара.

Член 13

Задължения на дистрибуторите

1.
Когато предоставят на пазара радиосъоръжения, дистрибуторите действат с дължимата грижа по отношение на
изискванията на настоящата директива.

2.
Преди да предоставят на пазара дадено радиосъоръжение, дистрибуторите проверяват дали върху него е нанесена
маркировката „СЕ“ и дали е придружено от документите, изисквани по настоящата директива, и от инструкции и инфор
мация за безопасност на език, който е лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели в държавата членка,
в която радиосъоръжението ще бъде предоставено на пазара, както и дали производителят и вносителят са спазили изиск
ванията, посочени съответно в член 10, параграф 2 и параграфи 6 — 10 и член 12, параграф 3.

Когато дистрибутор счита или има основание да счита, че дадено радиосъоръжение не съответства на съществените изиск
вания, посочени в член 3, той не предоставя на пазара радиосъоръжението, докато то не бъде приведено в съответствие.
Освен това когато радиосъоръжението представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя,
както и органите за надзор на пазара.

3.
Дистрибуторите гарантират, че докато отговарят за дадено радиосъоръжение, условията на неговото съхранение или
транспортиране не застрашават съответствието му със съществените изисквания, установени в член 3.

4.
Дистрибуторите, които считат или имат основание да считат, че дадено радиосъоръжение, което са предоставили на
пазара, не съответства на изискванията на настоящата директива, се уверяват, че са предприети необходимите коригиращи
мерки, за да приведат радиосъоръжението в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако е целесъобразно. Освен
това когато радиосъоръжението представлява риск, дистрибуторите информират незабавно компетентните национални
органи на държавите членки, в които са предоставили радиосъоръжението на пазара, като предоставят подробни данни,
по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

5.
Дистрибуторите, при обосновано искане от компетентен национален орган, му предоставят на хартиен или на елек
тронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено радиосъоръ
жение. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете,
свързани с радиосъоръжението, което те са предоставили на пазара.
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Член 14
Случаи, при които задълженията на производителите се прилагат и към вносителите и дистрибуторите
Вносител или дистрибутор се счита за производител за целите на настоящата директива и е носител на задълженията на
производителя по член 10, когато пуска радиосъоръжение на пазара със своето име или търговска марка или променя
радиосъоръжение, което е вече пуснато на пазара, по такъв начин, че съответствието с настоящата директива може да бъде
засегнато.

Член 15
Идентификация на икономическите оператори
По искане на органите за надзор на пазара икономическите оператори идентифицират:
а) всеки икономически оператор, който им е доставил дадено радиосъоръжение;
б) всеки икономически оператор, на когото са доставили дадено радиосъоръжение.
Икономическите оператори трябва да могат да представят информацията, посочена в първата алинея, в продължение на
10 години след като радиосъоръжението им е било доставено и в продължение на 10 години след като те са доставили
радиосъоръжението.

ГЛАВА III
СЪОТВЕТСТВИЕ НА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА

Член 16
Презумпция за съответствие на радиосъоръженията
Радиосъоръжение, което съответства на хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са били публику
вани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че съответства на съществените изисквания, установени в член 3,
обхванати от тези стандарти или части от тях.

Член 17
Процедури за оценяване на съответствието
1.
Производителят извършва оценяване на съответствието на радиосъоръжението с оглед спазване на съществените
изисквания, посочени в член 3. При оценяването на съответствието се вземат предвид всички предвидими работни
условия, а по отношение на съществените изисквания, посочени в член 3, параграф 1, буква а), при оценяването се вземат
също така предвид разумно предвидимите условия. В случаите, когато радиосъоръжението може да се представя в
различни конфигурации, в резултат от оценяване на съответствието може да се потвърди дали радиосъоръжението отго
варя на съществените изисквания, посочени в член 3, при всички възможни конфигурации.
2.
Производителите доказват съответствието на дадено радиосъоръжение със съществените изисквания, посочени в
член 3, параграф 1, като използват някоя от следните процедури за оценяване на съответствието:
а) Вътрешен производствен контрол, посочен в приложение II;
б) ЕС изследване на типа, следвано от Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол, посочено в
приложение III;
в) Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството, посочено в приложение IV.
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3.
Когато при оценяване на съответствието на дадено радиосъоръжение със съществените изисквания, посочени в
член 3, параграфи 2 и 3, производителят е приложил хармонизирани стандарти, данните за които са публикувани в
Официален вестник на Европейския съюз, той използва някоя от следните процедури:
а) Вътрешен производствен контрол, посочен в приложение II;
б) ЕС изследване на типа, следвано от Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол, посочено в
приложение III;
в) Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството, посочено в приложение IV.
4.
Когато при оценяване на съответствието на дадено радиосъоръжение със съществените изисквания, посочени в
член 3, параграфи 2 и 3, производителят не е приложил или е приложил само частично хармонизирани стандарти,
данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или когато такива хармонизирани стандарти
не съществуват, радиосъоръженията се подлагат, по отношение на посочените съществени изисквания, на една от следните
процедури:
а) ЕС изследване на типа, следвано от Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол, посочено в
приложение III;
б) Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството, посочено в приложение IV.

Член 18
ЕС декларация за съответствие
1.
ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на съществените изисквания, посочени в
член 3.
2.
ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, посочен в приложение VI, съдържа елементите, посочени в
същото приложение, и се актуализира редовно. Тя се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в
която радиосъоръжението се пуска или предоставя на пазара.
Опростената ЕС декларация за съответствие, посочена в член 10, параграф 9, съдържа елементите, установени в прило
жение VII, и се актуализира редовно. Тя се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която
радиосъоръжението се пуска или предоставя на пазара. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен
на интернет адреса, посочен в опростената ЕС декларация за съответствие, и се предоставя на езика или езиците, изиск
вани от държавата членка, в която радиосъоръжението се пуска или предоставя на пазара.
3.
Когато приложимите към дадено радиосъоръжение актове на Съюза, с които се изисква ЕС декларация за съответс
твие, са повече от един, се изготвя само една ЕС декларация за съответствие във връзка с всички такива актове на Съюза. В
тази декларация се посочват съответните актове на Съюза, включително данните за публикуването им.
4.
Като изготвя ЕС декларацията за съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на радиосъоръ
жението с изискванията, установени в настоящата директива.

Член 19
Основни принципи за маркировката „СЕ“
1.

За маркировката „СЕ“ се прилагат основните принципи, определени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
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2.
Поради естеството на радиосъоръженията височината на маркировката „СЕ“, нанесена на дадено радиосъоръжение,
може да бъде по-ниска от 5 mm, при условие че остава видима и четлива.

Член 20
Правила и условия за нанасянето на маркировката „СЕ“ и идентификационния номер на нотифицирания
орган
1.
Маркировката „CE“ се нанася върху самото радиосъоръжение или върху неговата табела с данни така, че да бъде
видима, четлива и незаличима, освен ако това не е възможно или не е гарантирано поради естеството на радиосъоръже
нието. Маркировката „CE“ се нанася също върху опаковката така, че да бъде видима и четлива.
2.

Маркировката „CE“ се нанася, преди радиосъоръжението да бъде пуснато на пазара.

3.
Маркировката „CE“ е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, когато се прилага процеду
рата за оценяване на съответствието, посочена в приложение IV.
Идентификационният номер на нотифицирания орган има същата височина като маркировката „СЕ“.
Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или по негови указания — от производи
теля или от негов упълномощен представител.
4.
Държавите членки се основават на съществуващите механизми за гарантиране на правилното прилагане на режима
за маркировката „СЕ“ и предприемат необходимите мерки в случай на неправомерно използване на тази маркировка.

Член 21
Техническа документация
1.
Техническата документация съдържа всички съответни данни или подробности относно средствата, използвани от
производителя за осигуряване на съответствието на радиосъоръжението със съществените изисквания, посочени в член 3.
Тя съдържа най-малко елементите, посочени в приложение V.
2.
Техническата документация се изготвя, преди радиосъоръжението да бъде пуснато на пазара и се актуализира
редовно.
3.
Техническата документация и кореспонденцията относно процедурата за ЕС изследване на типа се съставят на
официалния език на държавата членка, в която е установен нотифицираният орган, или на език, приемлив за този орган.
4.
Когато техническата документация не съответства на параграф 1, 2 или 3 от настоящия член и по този начин не
представя в достатъчна степен съответните данни или средства, използвани, за да се гарантира съответствието на дадено
радиосъоръжение със съществените изисквания, посочени в член 3, органът за надзор на пазара може да изиска от произ
водителя или вносителя да проведе изпитване, извършено от орган, приемлив за органа за надзор на пазара, за сметка на
производителя или вносителя в рамките на определен срок, с цел да се провери съответствието със съществените изиск
вания, посочени в член 3.

ГЛАВА IV
НОТИФИЦИРАНЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Член 22
Нотификация
Държавите членки нотифицират Комисията и другите държави членки за органите, оправомощени да изпълняват задачи
по оценяване на съответствието като трета страна съгласно настоящата директива.
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Член 23
Нотифициращи органи
1.
Държавите членки определят нотифициращ орган, отговорен за установяването и провеждането на необходимите
процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието, както и за наблюдението на тези ноти
фицирани органи, включително съответствието с разпоредбите на член 28.
2.
Държавите членки могат да решат, че оценката и наблюдението, посочени в параграф 1, се провеждат от национален
орган по акредитация по смисъла на и в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008.
3.
Когато нотифициращият орган делегира или възлага по друг начин извършването на оценката, нотификацията или
наблюдението, посочени в параграф 1, на орган, който не е правителствена структура, този орган е правен субект и отго
варя mutatis mutandis на изискванията, установени в член 24. Освен това този орган разполага с механизми за покриване
на отговорността, произтичаща от неговата дейност.
4.

Нотифициращият орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от органа, посочен в параграф 3.

Член 24
Изисквания, свързани с нотифициращите органи
1.
Нотифициращият орган се създава по такъв начин, че да няма конфликт на интереси с органите за оценяване на
съответствието.
2.
Нотифициращият орган е организиран и работи по такъв начин, че да бъдат запазени обективността и безпристраст
ността на неговата дейност.
3.
Нотифициращият орган е организиран по такъв начин, че всяко решение, свързано с нотифицирането на органа за
оценяване на съответствието, да бъде взето от компетентни лица, различни от тези, които са извършили оценката.
4.
Нотифициращият орган не предлага и не извършва дейности, осъществявани от органите за оценяване на съответ
ствието, или консултантски услуги с търговска цел или на конкурентна основа.
5.

Нотифициращият орган запазва поверителността на получената информация.

6.
Нотифициращият орган разполага с достатъчен брой компетентен персонал за правилното изпълнение на своите
задачи.

Член 25
Задължение за предоставяне на информация относно нотифициращите органи
Държавите членки информират Комисията за своите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на
съответствието и за наблюдението на нотифицираните органи, както и за всякакви промени в тази връзка.
Комисията прави тази информация обществено достояние.

Член 26
Изисквания, свързани с нотифицираните органи
1.
За целите на нотификацията органите за оценяване на съответствието отговарят на изискванията, установени в пара
графи 2 — 11.
2.
Органът за оценяване на съответствието се създава съгласно националното право на дадена държава членка и прите
жава юридическа правосубектност.
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3.
Органът за оценяване на съответствието е трета страна, независима от организацията или от радиосъоръженията,
които оценява.

Орган, който принадлежи към стопанска асоциация и/или професионална федерация, представляващи предприятия, учас
тващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддръжката на радиосъоръженията,
които този орган оценява, може да се счита за такъв орган, при условие че са доказани неговата независимост и липсата
на конфликт на интереси.

4.
Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на зада
чите по оценяване на съответствието, не могат да бъдат проектант, производител, снабдител, лице, което монтира, купувач,
собственик, ползвател или структура по поддръжка на радиосъоръженията, които се оценяват, нито представители на
някое от тези лица. Това не изключва използването на оценявано радиосъоръжение, което е необходимо за дейностите на
органа за оценяване на съответствието, или използването на такова радиосъоръжение за лични цели.

Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите
по оценяване на съответствието, не вземат пряко участие в проектирането, производството или конструирането, продаж
бата, монтирането, използването или поддръжката на тези радиосъоръжения, нито представляват лицата, ангажирани в
тези дейности. Те не се включват в никаква дейност, която може да е в противоречие с тяхната независима преценка или
почтено поведение по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които са нотифицирани. Това се
прилага по-конкретно към консултантски услуги.

Органите за оценяване на съответствието гарантират, че дейността на свързаните с тях подизпълнители и поделения не
влияе върху поверителността, обективността и безпристрастността на тяхната дейност по оценяване на съответствието.

5.
Органите за оценяване на съответствието и техният персонал осъществяват дейностите по оценяване на съответ
ствието с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа компетентност в определе
ната област и са напълно освободени от всякакъв натиск и облаги, най-вече финансови, които могат да повлияят на
тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица
или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности.

6.
Органът за оценяване на съответствието е в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието,
предвидени за него съгласно приложения III и IV и по отношение на които органът е бил нотифициран, независимо дали
тези задачи се изпълняват от самия орган за оценяване на съответствието или от негово име и на негова отговорност.

По всяко време и за всяка процедура за оценяване на съответствието, и за всеки вид или категория радиосъоръжения, за
които органът за оценяване на съответствието е нотифициран, той трябва да разполага с необходимите:
а) персонал с технически знания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите за оценяване на съответ
ствието;
б) описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрач
ността и възможността за повтаряне на тези процедури. Той прилага подходящи политика и процедури, които да
позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други дейности;
в) процедури за изпълнение на своите дейности, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в
който осъществява дейност, и неговата структура, степента на сложност на съответната технология на радиосъоръже
нието и масовия или сериен характер на производството.
Органът за оценяване на съответствието разполага със средствата, необходими за изпълнение на технически и администра
тивни задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, по подходящ начин.
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Персоналът, отговорен за провеждането на задачите по оценяване на съответствието, притежава следното:

а) добро техническо и професионално обучение, обхващащо цялата дейност по оценяване на съответствието, във връзка с
която е нотифициран органът за оценяване на съответствието;
б) задоволително познаване на изискванията за оценките, които извършва, и подходящи правомощия за осъществяване на
такива оценки;
в) подходящите знания и разбиране на съществените изисквания, определени в член 3, на приложимите хармонизирани
стандарти и на разпоредбите на законодателството на Съюза за хармонизация, както и на националното законодател
ство;
г) способност да изготвя сертификати за ЕС изследване на типа или одобрения на системи по качеството, записи и
доклади, доказващи, че оценките са били направени.
8.
Осигурява се безпристрастността на органите за оценяване на съответствието, тяхното висше ръководство и на персо
нала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието.
Възнаграждението на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на
съответствието на органа за оценяване на съответствието, не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от
тях.
9.
Органите за оценяване на съответствието сключват застраховка за покриване на отговорността им, освен ако отговор
ността не се поема от държавата съгласно националното законодателство или държавата членка не е пряко отговорна за
оценяване на съответствието.
10. Персоналът на органа за оценяване на съответствието спазва задължение за служебна тайна по отношение на
информацията, получена при изпълнение на своите задачи съгласно приложения III и IV или съгласно разпоредба от
националното законодателство по прилагането им, освен по отношение на компетентните органи на държавата членка, в
която осъществява дейността си. Осигурява се защита на правата на собственост.
11. Органите за оценяване на съответствието участват във или гарантират, че техният персонал, отговорен за извършва
нето на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация, регулаторните
дейности в областта на радиосъоръженията и планирането на радиочестоти и в дейностите на координационната група на
нотифицираните органи, създадена съгласно съответното законодателство на Съюза за хармонизация, и прилага като общи
насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група.

Член 27
Презумпция за съответствие на нотифицираните органи
Когато органът за оценяване на съответствието доказва своето съответствие с критериите, определени в съответните хармо
низирани стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз,
се счита, че той отговаря на изискванията, посочени в член 26, доколкото приложимите хармонизирани стандарти
обхващат тези изисквания.

Член 28
Поделения и възлагане на подизпълнители от нотифицираните органи
1.
В случаите, в които нотифициран орган възлага конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подиз
пълнители или използва поделенията си, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията,
посочени в член 26, и информира нотифициращия орган за това.
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2.
Нотифицираните органи поемат пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения,
без значение къде са установени те.
3.
Дейностите могат да бъдат възлагани на подизпълнители или изпълнявани от поделения само със съгласието на
клиента.
4.
Нотифицираните органи съхраняват на разположение на нотифициращия орган съответните документи относно
оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и работата, извършена от тях съгласно приложения
III и IV.

Член 29
Заявление за нотифициране
1.
Органът за оценяване на съответствието подава заявление за нотифициране до нотифициращия орган на държавата
членка, в която е установен.
2.
Заявлението за нотифициране се придружава от описание на дейностите по оценяване на съответствието, модул или
модули за оценяване на съответствието и радиосъоръженията, за които този орган твърди, че е компетентен, както и от
сертификат за акредитация, когато има такъв, издаден от национален орган по акредитация, който удостоверява, че
органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, посочени в член 26.
3.
Когато органът за оценяване на съответствието не може да предостави сертификат за акредитация, той представя
пред нотифициращия орган всички документи, необходими за проверката, признаването и редовното наблюдение на него
вото съответствие с изискванията, посочени в член 26.

Член 30
Процедура по нотифициране
1.
Нотифициращите органи могат да нотифицират само органи за оценяване на съответствието, които отговарят на
изискванията, определени в член 26.
2.
Те нотифицират Комисията и другите държави членки, като използват средство за електронно нотифициране, създа
дено и поддържано от Комисията.
3.
Нотифицирането включва всички подробности за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите
за оценяване на съответствието и съответните радиосъоръжения, както и съответното удостоверение за компетентност.
4.
Когато нотифицирането не се основава на сертификат за акредитация, посочен в член 29, параграф 2, нотифицира
щият орган предоставя на Комисията и на другите държави членки документите, които удостоверяват компетентността на
органа за оценяване на съответствието и съществуващите правила, гарантиращи, че органът ще бъде редовно наблюдаван и
ще продължи да отговаря на изискванията, установени в член 26.
5.
Съответният орган може да изпълнява дейностите на нотифициран орган само ако от Комисията или от другите
държави членки не са повдигнати възражения в срок от две седмици след нотифицирането — в случай че е използван
сертификат за акредитация, или в срок от два месеца след нотифицирането — в случай че не е използвана акредитация.
Само такъв орган се счита за нотифициран орган за целите на настоящата директива.
6.
Нотифициращият орган уведомява Комисията и другите държави членки за всякакви последващи промени, свързани
с нотификацията.

L 153/86

BG

Официален вестник на Европейския съюз

22.5.2014 г.

Член 31
Идентификационни номера и списъци на нотифицираните органи
1.

Комисията определя идентификационен номер на нотифицирания орган.

Тя определя само един такъв номер, дори когато органът е нотифициран съгласно няколко акта на Съюза.
2.
Комисията прави обществено достояние списъка на органите, нотифицирани съгласно настоящата директива, вклю
чително определените им идентификационни номера и дейностите, за които са нотифицирани.
Комисията осигурява актуализирането на списъка.

Член 32
Промени в нотификацията
1.
Когато нотифициращият орган е констатирал или е бил информиран, че даден нотифициран орган вече не отговаря
на изискванията, установени в член 26, или че не е в състояние да изпълнява задълженията си, нотифициращият орган
ограничава, спира действието или оттегля нотификацията, според случая, в зависимост от сериозността на неспазването на
изискванията или на неизпълнението на задълженията. Той незабавно информира Комисията и другите държави членки
за това.
2.
В случай на ограничаване, спиране на действието или оттегляне на нотификацията или в случай че нотифицираният
орган преустанови дейността си, нотифициращата държава членка предприема подходящите стъпки, за да гарантира, че
досиетата на този орган се обработват от друг нотифициран орган или се съхраняват на разположение на отговорните
нотифициращи органи и на органите за надзор на пазара, при искане от тяхна страна.

Член 33
Оспорване на компетентността на нотифицирани органи
1.
Комисията проучва всички случаи, в които има съмнения или пред нея са изразени съмнения относно компетент
ността на нотифицирания орган или в непрекъснатото изпълнение от страна на нотифицирания орган на изискванията и
възложените му отговорности.
2.
Нотифициращата държава членка представя пред Комисията, при поискване, цялата информация, свързана с основа
нията за нотификацията или за поддържане компетентността на съответния нотифициран орган.
3.
Комисията следи за това цялата чувствителна информация, получена по време на разследванията, да бъде третирана
като поверителна.
4.
Когато Комисията констатира, че нотифициран орган не отговаря или престане да отговаря на изискванията за ноти
фицирането му, тя приема акт за изпълнение, с който от нотифициращата държава членка се изисква да предприеме
необходимите коригиращи мерки, включително, ако е необходимо, отмяна на нотификацията.
Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 45, параграф 2.

Член 34
Задължения на нотифицираните органи при осъществяване на дейността им
1.
Нотифицираните органи осъществяват оценяване на съответствието съгласно процедури за оценяване на съответ
ствието, както е предвидено в приложения III и IV.
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2.
Оценяването на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за
икономическите оператори. Органите за оценяване на съответствието осъществяват своите дейности, като надлежно
отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, неговата структура, степента на сложност
на съответната технология на радиосъоръжението и масовия или серийния характер на производството.
Като правят това, те все пак спазват степента на взискателност и нивото на защита, изисквани за съответствието на радио
съоръженията с настоящата директива.
3.
Когато нотифициран орган прецени, че определен производител не е изпълнил съществените изисквания, посочени в
член 3 или в съответстващите им хармонизирани стандарти или други технически спецификации, той изисква от този
производител да предприеме подходящи коригиращи мерки и не издава сертификат за ЕС изследване на типа или одоб
рение на система по качеството.
4.
Когато в процеса на наблюдение за съответствие след издаването на сертификата за ЕС изследване на типа или на
одобрение на система по качеството нотифицираният орган установи, че дадено радиосъоръжение вече не отговаря на
изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и спира действието или отнема
сертификата за ЕС изследване на типа или одобрението на система по качеството, ако това се налага.
5.
Когато не са предприети коригиращи мерки или те не дават необходимия резултат, нотифицираният орган ограни
чава, спира действието или отнема всякакви сертификати за ЕС изследване на типа или одобрения на системи по каче
ството, в зависимост от случая.

Член 35
Обжалване на решенията на нотифицираните органи
Държавите членки гарантират, че съществува процедура за обжалване на решенията на нотифицираните органи.

Член 36
Задължения на нотифицираните органи за предоставяне на информация
1.

Нотифицираните органи информират нотифициращите органи за следното:

а) всеки отказ, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификата за ЕС изследване на типа или одобре
нието на система по качеството съгласно изискванията на приложения III и IV;
б) всякакви обстоятелства, които влияят върху обхвата или условията за нотифициране;
в) всички искания за получаване на информация, получени от органите за надзор на пазара относно дейности по оценя
ване на съответствието;
г) при поискване — дейностите по оценяване на съответствието, извършени в обхвата на тяхната нотификация, и
всякакви други извършени дейности, включително презгранични, или възлагане на подизпълнители.
2.
Нотифицираните органи, в съответствие с изискванията на приложения III и IV, предоставят на другите органи,
нотифицирани съгласно настоящата директива, осъществяващи подобни дейности по оценяване на съответствието, чийто
предмет са същите категории радиосъоръжения, съответна информация по проблеми, свързани с отрицателни и, при
поискване, положителни резултати от оценяване на съответствието.
3.

Нотифицираните органи изпълняват задълженията за информиране съгласно приложения III и IV.
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Член 37
Обмен на опит
Комисията създава организация за обмен на опит между националните органи на държавите членки, отговорни за полити
ката по нотификация.

Член 38
Координация на нотифицираните органи
Комисията осигурява установяването и правилното функциониране на подходяща координация и сътрудничество между
органите, нотифицирани съгласно настоящата директива, под формата на секторна група на нотифицирани органи.
Държавите членки осигуряват участието на нотифицираните от тях органи в работата на такава група пряко или чрез
определени представители.

ГЛАВА V
НАДЗОР НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, КОНТРОЛ ВЪРХУ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА, КОИТО СЕ ВЪВЕЖДАТ НА ПАЗАРА НА
СЪЮЗА, И ПРЕДПАЗНА ПРОЦЕДУРА НА СЪЮЗА

Член 39
Надзор на пазара на Съюза и контрол върху радиосъоръженията, които се въвеждат на пазара на Съюза
Член 15, параграф 3 и членове 16 — 29 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилагат по отношение на радиосъоръже
нията.

Член 40
Процедура при радиосъоръжения, представляващи риск на национално равнище
1.
Когато органите за надзор на пазара на държава членка имат основателна причина да считат, че дадено радиосъоръ
жение, което попада в обхвата на настоящата директива, представлява риск за здравето или безопасността на хората или
за други аспекти на защитата на обществения интерес, обхванати от настоящата директива, те извършват оценка по отно
шение на съответното радиосъоръжение, която обхваща всички съответни изисквания, определени в настоящата дирек
тива. За тази цел съответните икономически оператори сътрудничат на органите за надзор на пазара с всякакви необхо
дими средства.
Когато в процеса на оценката, посочена в първа алинея, органите за надзор на пазара открият, че за радиосъоръжението
не са спазени изискванията, определени в настоящата директива, те без забавяне изискват от съответния икономически
оператор да предприеме всички необходими коригиращи действия, за да приведе радиосъоръжението в съответствие с тези
изисквания или да изтегли това радиосъоръжение от пазара, или да го изземе в определен от тях разумен срок, съобразен
с естеството на риска.
Органите за надзор на пазара информират съответния нотифициран орган за това.
Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага спрямо посочените във втората алинея от настоящия параграф мерки.
2.
В случаите, в които органите за надзор на пазара считат, че несъответствието не е ограничено само до националната
територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и за действията, които те са
изискали от икономическия оператор да предприеме.
3.
Икономическият оператор гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи действия по отношение на
всички съответни радиосъоръжения, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.
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4.
Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в пара
граф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят
или ограничат предоставянето на радиосъоръжението на националния им пазар или за изтеглянето на радиосъоръжението
от този пазар, или за неговото изземване.

Органите за надзор на пазара информират Комисията и другите държави членки незабавно за тези мерки.

5.
Информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, включва всички налични подробни данни, по-специално
данните, необходими за идентифицирането на несъответстващото радиосъоръжение, произхода на радиосъоръжението,
естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на
национално равнище мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния икономически оператор. По-специално орга
ните за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:
а) невъзможност радиосъоръжението да спази съответните съществени изисквания, посочени в член 3; или
б) недостатъци на хармонизираните стандарти, посочени в член 16, на които се основава презумпцията за съответствие.
6.
Държавите членки, различни от започналата процедурата по настоящия член държава членка, информират без заба
вяне Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разпо
лагат и която е свързана с несъответствието на съответното радиосъоръжение, и — в случай на несъгласие с приетата
национална мярка — за своите възражения.

7.
Когато в срок от три месеца от получаването на информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, не е повдигнато
възражение нито от държава членка, нито от Комисията във връзка с временна мярка, предприета от държава членка, тази
мярка се счита за обоснована.

8.
Държавите членки гарантират, че по отношение на съответното радиосъоръжение са предприети без забавяне подхо
дящи ограничителни мерки, например изтегляне на радиосъоръжението от пазара.

Член 41

Предпазна процедура на Съюза

1.
Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 40, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на държава
членка са повдигнати възражения или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството
на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и със съответния икономически оператор или
оператори и оценява националната мярка. На основата на резултатите от тази оценка Комисията приема акт за изпъл
нение, с който определя дали националната мярка е обоснована, или не.

Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на
съответния икономически оператор или оператори.

2.
Ако се прецени, че националната мярка е обоснована, всички държави членки предприемат необходимите мерки да
осигурят, че несъответстващото радиосъоръжение е изтеглено или иззето от техния пазар и информират Комисията за това.
Ако се прецени, че националната мярка не е обоснована, съответната държава членка оттегля тази мярка.

3.
Когато се прецени, че националната мярка е обоснована и несъответствието на радиосъоръжението се дължи на
недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 40, параграф 5, буква б) от настоящата директива, Комисията
прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.
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Член 42
Съответстващи радиосъоръжения, които представляват риск
1.
Когато държава членка, след като извърши оценката съгласно член 40, параграф 1, установи, че въпреки че дадено
радиосъоръжение е в съответствие с настоящата директива, то представлява риск за здравето или безопасността на хората
или за други аспекти на защитата на обществения интерес, обхванати от настоящата директива, тя изисква от съответния
икономически оператор да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че когато съответното радиосъоръ
жение бъде пуснато на пазара, то вече няма да представлява такъв риск, да изтегли радиосъоръжението от пазара или да
го изземе в рамките на определен от нея разумен срок, съобразен с естеството на риска.
2.
Икономическият оператор гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на всички съответни
радиосъоръжения, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.
3.
Държавата членка незабавно информира Комисията и другите държави членки. Тази информация включва всички
налични подробни данни, по-специално свързани с идентификацията на съответното радиосъоръжение, като произход и
верига на доставка на радиосъоръжението, естество на съществуващия риск, естество и продължителност на взетите на
национално равнище мерки.
4.
Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и съответния икономически оператор или опера
тори и оценява предприетата на национално равнище мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията посред
ством актове за изпълнение взема решение дали националната мярка е обоснована, или не и, когато е необходимо, пред
лага подходящи мерки.
Актовете за изпълнение, посочени в първата алинея от настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по
разглеждане, посочена в член 45, параграф 3.
При надлежно обосновани наложителни причини по спешност във връзка с опазването на здравето и безопасността на
хората Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 45,
параграф 4.
5.
Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на
съответния икономически оператор или оператори.

Член 43
Формално несъответствие
1.
Без да се засяга член 40, когато държава членка направи една от следните констатации, тя изисква от съответният
икономически оператор да прекрати съответното несъответствие:
а) маркировката „СЕ“ е нанесена в нарушение на член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или на член 20 от настоящата
директива;
б) маркировката „СЕ“ не е нанесена;
в) идентификационният номер на нотифицирания орган, когато се прилага процедурата за оценяване на съответствието,
посочена в приложение IV, е нанесен в нарушение на член 20 или не е нанесен;
г) ЕС декларацията за съответствие не е съставена;
д) ЕС декларацията за съответствие е неправилно съставена;
е) техническата документация не е налице или не е пълна;
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ж) информацията, посочена в член 10, параграф 6 или 7 или в член 12, параграф 3, липсва, не е вярна или е непълна;
з) радиосъоръжението не е придружено от информация за използването му по предназначение, от ЕС декларация за съот
ветствие или от ограничения относно ползването, посочени в член 10, параграфи 8, 9 и 10;
и) не са изпълнени изискванията за идентифициране на икономическите оператори, посочени в член 15;
й) неспазване на член 5.
2.
Когато несъответствието, посочено в параграф 1, продължи, съответната държава членка предприема всички подхо
дящи мерки да ограничи или да забрани предоставянето на радиосъоръжението на пазара, или да осигури неговото изте
гляне или изземване от пазара.

ГЛАВА VI

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ, АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОМИТЕТ

Член 44
Упражняване на делегирането
1.
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия
член условия.
2.
Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 3, втора алинея, член 4, параграф 2 и
член 5, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 11 юни 2014 г. Комисията изготвя
доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делеги
рането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парла
мент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.
Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 3, втора алинея, член 4, параграф 2 и член 5, параграф 2,
може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява
посоченото в него делегиране на правомощия. То влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече
са в сила.
4.
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на
Съвета.
5.
Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 3, втора алинея, член 4, параграф 2 и член 5, параграф 2, влиза в
сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от 2 месеца след
нотифицирането на акта на Европейския парламент и на 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 два месеца по
инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 45
Процедура на комитет
1.
Комисията се подпомага от Комитета за оценяване на съответствието и надзор на пазара в областта на далекосъобще
нията. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
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2.

При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.

При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
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4.
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от
него.
5.
Комисията се консултира с комитета по всеки въпрос, за който се изисква консултация със секторни експерти
съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 или съгласно друг законодателен акт на Съюза.
Комитетът може също така да разглежда всички други въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, които
са повдигнати от неговия председател или от представител на държава членка в съответствие с неговия процедурен
правилник.

ГЛАВА VII
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 46
Санкции
Държавите членки установяват правила за санкции, приложими за нарушения от страна на икономическите оператори на
разпоредбите на националното право, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки,
за да гарантират тяхното прилагане. Подобни правила могат да включват наказателни санкции при тежки нарушения.
Предвидените санкции са ефективни, съразмерни и възпиращи.

Член 47
Преглед и докладване
1.
Държавите членки изпращат на Комисията редовни доклади относно прилагането на настоящата директива не покъсно от 12 юни 2017 г. и след това най-малко веднъж на всеки две години. Докладите съдържат представяне на дейно
стите по надзор на пазара, осъществявани от държавите членки, и предоставят информация дали и до каква степен е
постигнато съответствие с изискванията на настоящата директива, и по-специално изискванията за идентификация на
икономическите оператори.
2.
Комисията прави преглед на действието на настоящата директива и докладва за това на Европейския парламент и на
Съвета не по-късно от 12 юни 2018 г. и след това на всеки пет години. Докладът отразява напредъка в разработването на
съответните стандарти, както и евентуалните проблеми в хода на изпълнението. Докладът също така очертава дейността
на Комитета за оценяване на съответствието и надзор на пазара в областта на далекосъобщенията, прави оценка на напре
дъка по отношение изграждането на открит конкурентен пазар за радиосъоръженията на равнището на Съюза и разглежда
въпроса как нормативната уредба за предоставянето на пазара и пускането в действие на радиосъоръжения следва да се
развива, така че да се постигне следното:
а) да се гарантира, че създаването на последователна система за всички видове радиосъоръжения е постигнато на равни
щето на Съюза;
б) да се създадат условия за сближаване на секторите в областта на далекосъобщенията, на аудио-визуалните и информа
ционните технологии;

22.5.2014 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/93

в) да се даде възможност за хармонизация на регулаторните мерки на международно равнище;
г) да се постигне високо ниво на защита на потребителите;
д) да се гарантира, че преносимите радиосъоръжения са оперативно съвместими и работят с принадлежности, поспециално с общи зарядни устройства;
е) когато радиосъоръжение има интегриран екран, има възможност за показване на необходимата информация на инте
грирания екран.

Член 48
Преходни разпоредби
Държавите членки не възпрепятстват, по отношение на обхванатите от настоящата директива аспекти, предоставянето на
пазара или пускането в действие на радиосъоръжения, попадащи в обхвата на настоящата директива, които са в съответс
твие със съответното законодателство на Съюза за хармонизация, приложимо преди 13 юни 2016 г., и които са пуснати
на пазара преди 13 юни 2017 г.

Член 49
Транспониране
1.
Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 12 юни 2016 г. законовите, подзаконовите и администра
тивните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават текста на тези мерки
на Комисията.
Те прилагат тези мерки от 13 юни 2016 г.
Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва
при официалното им публикуване. Те включват също така уточнение, че позоваванията в съществуващите законови, подза
конови и административни разпоредби на директивата, отменена с настоящата директива, се считат за позовавания на
настоящата директива. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки, както и начинът на формули
ране на това уточнение.
2.
Държавите членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство,
които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 50
Отмяна
Директива 1999/5/ЕО се отменя, считано от 13 юни 2016 г.
Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата
на съответствието в приложение VIII.

Член 51
Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
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Член 52
Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 16 април 2014 година.
За Европейския парламент

За Съвета

Председател

Председател

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

22.5.2014 г.

22.5.2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СА ОБХВАНАТИ ОТ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

1. Радиосъоръженията, които се използват от радиолюбители по смисъла на член 1, определение 56 от Радиорегламента
на Международния съюз по далекосъобщения (ITU), освен ако радиосъоръженията не се предоставят на пазара.
Счита се, че не се предоставя на пазара следното:
а) комплекти с радиокомпоненти за сглобяване и ползване от радиолюбители;
б) радиосъоръжения, изменени от радиолюбители и за ползване от радиолюбители;
в) съоръжения, създадени от отделни радиолюбители, които служат за експериментални или научни цели в рамките
на любителските радиоуслуги.
2. Морското оборудване, което попада в обхвата на Директива 96/98/ЕО на Съвета (1).
3. Въздухоплавателните продукти, части и прибори, попадащи в обхвата на член 3 от Регламент (ЕО) № 216/2008 на
Европейския парламент и на Съвета (2).
4. Комплекти за изпитване, изработени по поръчка и предназначени за професионалисти, които се използват единствено
в местата за извършване на научноизследователска и развойна дейност и за такива цели.

(1) Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. относно морското оборудване (ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 25).
(2) Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на граждан
ското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета,
Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МОДУЛ А
ВЪТРЕШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

1.

Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпъл
нява задълженията си по точки 2, 3 и 4 от настоящото приложение и осигурява и декларира на своя отговорност,
че съответните радиосъоръжения отговарят на съществените изисквания, определени в член 3.

2.

Техническа документация

Производителят изготвя техническата документация в съответствие с член 21.
3.

Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да
осигурят съответствието на произвежданите радиосъоръжения с техническата документация, посочена в точка 2 от
настоящото приложение, и съответните съществени изисквания, посочени в член 3.
4.

Маркировка „CE“ и ЕС декларация за съответствие

4.1. Производителят нанася маркировката „CE“ в съответствие с членове 19 и 20 върху всяко отделно радиосъоръжение,
което отговаря на приложимите изисквания от настоящата директива.
4.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки тип радиосъоръжение и я съхранява заедно
с техническата документация на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането
на радиосъоръжението на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира радиосъоръжението, за което е
съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.
5.

Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точка 4 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от
негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

22.5.2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МОДУЛИ B И C
ЕС ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА ВЪЗ ОСНОВА НА ВЪТРЕШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

При позоваване на настоящото приложение процедурата за оценяване на съответствието следва модул В (ЕС изследване на
типа) и модул С (Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол) от настоящото приложение.
Модул В
ЕС изследване на типа

1.

ЕС изследване на типа е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган
изследва техническия проект на радиосъоръжението и проверява и удостоверява, че техническият проект отговаря на
съществените изисквания, посочени в член 3.

2.

ЕС изследване на типа се извършва посредством оценка на пригодността на техническия проект на радиосъоръже
нието чрез изследване на техническата документация и подкрепящите доказателства по точка 3, без изследване на
образец (изследване на проекта на типа).

3.

Производителят подава заявлението за ЕС изследване на типа само до един нотифициран орган по свой избор.
Това заявление включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител,
също така и неговото име и адреса му;
б) писмена декларация, че същото заявление не е било подавано до друг нотифициран орган;
в) техническата документация. Техническата документация позволява да се оцени съответствието на радиосъоръже
нието с приложимите изисквания на настоящата директива и включва съответен анализ и оценка на риска (риско
вете). Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е
необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на радиосъоръжението. Техниче
ската документация съдържа, когато е приложимо, елементите, установени в приложение V;
г) подкрепящите доказателства за пригодност на решението за техническия проект. Тези подкрепящи доказателства
посочват всички използвани документи, по-специално в случаите, когато съответните хармонизирани стандарти не
са били приложени или не са били приложени изцяло. Когато е необходимо, подкрепящите доказателства
включват резултатите от изпитванията, проведени в съответствие с други подходящи технически спецификации от
съответната лаборатория на производителя или от друга лаборатория от негово име и на негова отговорност.

4.

Нотифицираният орган изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността
на техническия проект на радиосъоръжението.

5.

Нотифицираният орган съставя доклад от оценката, в който описва действията, предприети съгласно точка 4, и полу
чените резултати. Без оглед на задълженията си, предвидени в точка 8, нотифицираният орган разгласява изцяло или
отчасти съдържанието на доклада само със съгласието на производителя.

6.

Когато типът отговаря на изискванията на настоящата директива, приложими към съответното радиосъоръжение,
нотифицираният орган издава на производителя сертификат за ЕС изследване на типа. Сертификатът съдържа името и
адреса на производителя, заключенията от изследването, аспектите на съществените изисквания, обхванати от изслед
ването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения тип.
Сертификатът за ЕС изследване на типа може да съдържа едно или повече приложения.
Сертификатът за ЕС изследване на типа и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да
може съответствието на произведеното радиосъоръжение да бъде оценено спрямо изследвания проект и да се даде
възможност за осъществяването на контрол по време на експлоатация.
Когато типът не отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива, нотифицираният орган отказва да
издаде сертификат за ЕС изследване на типа и съответно информира подалия заявлението, като подробно мотивира
отказа си.

7.

Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени
показват, че одобреният тип може вече да не отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива, и
преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако това е така, нотифицираният орган инфор
мира производителя.
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Производителят информира нотифицирания орган, у когото се намира техническата документация, отнасяща се до
сертификата за ЕС изследване на типа, за всички промени на одобрения тип, които могат да повлияят на съответ
ствието на радиосъоръжението със съществените изисквания на настоящата директива или на условията за валидност
на този сертификат. Такива промени изискват допълнително одобрение под формата на допълнение към оригиналния
сертификат за ЕС изследване на типа.
8.

Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификати за ЕС изследване на типа и/или за
допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ
орган списък на такива сертификати и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им
или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за ЕС изследване на типа
и/или за допълнения към тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял е действието им или по друг начин е ограничил,
а при поискване — и за сертификатите и/или допълненията към тях, които е издал.
Всеки нотифициран орган информира държавите членки за сертификатите за ЕС изследване на типа, които е издал, и/
или за допълненията към тях в случаите, когато хармонизирани стандарти, данните за които са публикувани в
Официален вестник на Европейския съюз, не са били приложени или които не са били приложени изцяло. Държа
вите членки, Комисията и останалите нотифицирани органи могат, при поискване, да получат копие от сертификатите
за ЕС изследване на типа и/или от допълненията към тях. При поискване държавите членки и Комисията могат да
получат копие от техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изследвания.
Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допъл
нения, както и техническото досие, включващо техническата документация, представена от производителя, в продъл
жение на 10 години след оценяването на радиосъоръжението или до изтичане на валидността на този сертификат.

9.

Производителят съхранява на разположение на националните органи копие от сертификата за ЕС изследване на типа,
неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 10 години след пуска
нето на радиосъоръжението на пазара.

10. Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по точка 3 и да изпълнява задълже
нията по точки 7 и 9, при условие че са посочени в пълномощието.
Модул С
Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол

1.

Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол е тази част от процедурата за оценяване на
съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2 и 3 и осигурява и декларира, че
радиосъоръженията са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на
изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.

Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да
осигурят съответствието на произвежданите радиосъоръжения с одобрения тип, описан в сертификата за EС изслед
ване на типа, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.
3.

Маркировка „CE“ и ЕС декларация за съответствие

3.1. Производителят нанася маркировката „CE“ в съответствие с членове 19 и 20 върху всяко отделно радиосъоръжение,
което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите
изисквания на настоящата директива.
3.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки тип радиосъоръжение и я съхранява на
разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на радиосъоръжението на
пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира типа радиосъоръжение, за който е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.
4.

Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точка 3 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от
негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

22.5.2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МОДУЛ Н
СЪОТВЕТСТВИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПЪЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

1.

Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството е процедурата за оценяване на съответствието, чрез
която производителят изпълнява задълженията си по точки 2 и 5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че
радиосъоръженията отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.

Производство

Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на проектирането, производ
ството и контрола на крайния продукт и изпитването на съответните радиосъоръжения, както е определено в
точка 3, и подлежи на надзор, както е определено в точка 4.

3.

Система по качеството

3.1.

Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните
радиосъоръжения до нотифициран орган по свой избор.
Това заявление включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител,
също така и неговото име и адреса му;
б) техническата документация за всеки тип радиосъоръжение, чието производство се предвижда. Техническата
документация съдържа, когато е приложимо, елементите, установени в приложение V;
в) документацията относно системата по качеството; и
г) писмена декларация, че същото заявление не е било подавано до друг нотифициран орган.

3.2.

Системата по качеството осигурява съответствие на радиосъоръженията с изискванията на настоящата директива,
приложими към тях.
Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, се документират редовно и систематично
под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва
да позволява еднозначно тълкуване на програмите по качество, плановете, наръчниците и записите.
Тя включва, по-специално, подходящо описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отно
шение на качеството на проекта и продукта;
б) техническите спецификации на проекта, включително стандарти, които ще бъдат приложени и, когато съответ
ните хармонизирани стандарти няма да бъдат приложени изцяло, средствата, които ще се използват за осигуря
ване съответствието на радиосъоръженията със съществените изисквания на настоящата директива, приложими
към тях;
в) средствата и методите за управление и проверка на проекта, процесите и систематичните мерки, които ще се
прилагат при проектирането на радиосъоръженията, принадлежащи към съответния тип радиосъоръжения;
г) съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и систематич
ните мерки, които ще се прилагат;
д) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, както и често
тата, с която ще бъдат извършвани;
е) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади
относно квалификацията на персонала и др.;
ж) средствата за наблюдение за постигане на изискваното качество на проекта и продукта, и за ефективното функ
циониране на системата по качеството.
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Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посо
чени в точка 3.2.
По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на
съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с посочените по-горе
изисквания.
В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага най-малко с един член с
опит в оценяването в областта на радиосъоръженията и с познания за технологията на съответните радиосъоръ
жения, както и познания за приложимите изисквания на настоящата директива. Одитът включва посещение в
помещенията на производителя за извършване на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация
по точка 3.1, буква б) с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на
настоящата директива и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствието на радиосъоръже
нието с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя или на неговия упълномощен представител.
Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

3.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както
и за поддържане на тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.

3.5.

Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви плани
рани изменения в нея.
Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще
продължи да отговаря на изискванията по точка 3.2, или се налага ново оценяване.
Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изслед
ване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

4.

Надзор на отговорността на нотифицирания орган

4.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобре
ната система по качеството.

4.2.

За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на проектиране,
производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата налична информация, по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, посочени в проектната част на системата по качеството, като резултати от анализи,
изчисления, изпитвания и др.;
в) записите по качеството, посочени в производствената част на системата по качеството, като доклади от
проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията на персонала и др.

4.3.

Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага систе
мата по качеството, и представя на производителя доклад от одита.

4.4.

Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива
посещения нотифицираният орган може, ако това се налага, да извършва или възлага извършването на изпитвания
на радиосъоръженията с цел да провери дали системата по качеството функционира правилно. Той предоставя на
производителя доклад от посещението, а ако са били извършени изпитвания — и протоколи от изпитванията.

5.

Маркировка „CE“ и ЕС декларация за съответствие

5.1.

Производителят нанася маркировката „CE“ в съответствие с членове 19 и 20 и, на отговорността на нотифицирания
орган, посочен в точка 3.1, идентификационния му номер върху всяко отделно радиосъоръжение, което отговаря
на приложимите изисквания, посочени в член 3.
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Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие на всеки тип радиосъоръжение и я съхранява на
разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на радиосъоръжението на
пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира типа радиосъоръжение, за който е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

6.

Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането
на радиосъоръжението на пазара:
а) техническата документация по точка 3.1;
б) документацията относно системата по качеството по точка 3.1;
в) одобрените изменения по точка 3.5;
г) решенията и докладите на нотифицирания орган по точки 3.5, 4.3 и 4.4.

7.

Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на
системи по качеството и периодично или при поискване му предоставя списък с одобренията на системи по каче
ството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството,
които е отказал, спрял е действието им или е оттеглил, и при поискване, за издадените одобрения на системи по
качеството.

8.

Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точки 3.1, 3.5, 5 и 6 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен пред
ставител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:
а) общо описание на радиосъоръжението, включително:
i)

снимки или илюстрации, показващи външните характеристики, маркировката и вътрешната схема;

ii) версии на софтуера или вътрешното програмно осигуряване, които засягат съответствието със съществените изиск
вания;
iii) информация за потребителя и инструкции за инсталиране;
б) конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрическите вериги и
други свързани с тях елементи;
в) описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на радиосъоръжението;
г) списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в
Официален вестник на Европейския съюз, и в случаите, когато тези стандарти не са били приложени — описания на
решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, посочени в член 3, включително списък на приложе
ните други подходящи технически спецификации. При частично приложени хармонизирани стандарти техническата
документация посочва частите, които са приложени;
д) копие на ЕС декларацията за съответствие;
е) когато е приложен модулът за оценяване на съответствието от приложение III, се прилага копие от сертификата за ЕС
изследване на типа с неговите приложения, издаден от съответния нотифициран орган;
ж) резултати от направените проектни изчисления, проведените изследвания и други свързани с тях данни;
з) протоколи от изпитванията;
и) обяснение на съответствието с изискването на член 10, параграф 2 и на включването или не на информация върху
опаковката в съответствие с член 10, параграф 10.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (№ ХХХ) (1)

1. Радиосъоръжение (номер на продукта, тип, партиден или сериен номер):
2. Име и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител:
3. Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя:
4. Предмет на декларацията (идентификация на радиосъоръжението, позволяваща проследяването му; тя може да включва
достатъчно ясно цветно изображение, когато това е необходимо за целите на идентификацията на радиосъоръжението):
5. Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация:
Директива 2014/35/ЕС
Друго законодателство на Съюза за хармонизация, когато е приложимо
6. Позоваване на използваните хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отно
шение на които се декларира съответствие. При позоваването трябва да се посочва техният идентификационен номер и
версията им и, ако е приложимо, дата на издаване:
7. Когато е приложимо, нотифицираният орган… (наименование, номер)… извърши … (описание на извършеното) … и
издаде сертификата за ЕС изследване на типа: …
8. Когато е приложимо, описание на принадлежностите и компонентите, включително софтуер, които позволяват на
радиосъоръжението да работи по предназначение и които са обхванати от ЕС декларацията за съответствие:
9. Допълнителна информация:
Подписано за и от името на: …
(място и дата на издаване):
(име, длъжност) (подпис):

(1) По избор производителят може да номерира ЕС декларацията за съответствие.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII
ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Опростената ЕС декларация за съответствие, посочена в член 10, параграф 9, има следното съдържание:
С настоящото [име на производителя] декларира, че този тип радиосъоръжение [обозначение на типа радиосъоръжение] е
в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 1999/5/ЕО

Член 1

Настоящата директива

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3, параграфи 1 и 2

Член 3, параграфи 1 и 2

Член 3, параграф 3 и член 15а

Член 3, параграф 3, с изключение на член 3, параграф 3,
буква и) и член 44

Член 4, параграф 1 и членове 13 — 15

Членове 8 и 45

Член 4, параграф 2

—

Член 5, параграф 1

Член 16

Член 5, параграфи 2 и 3

—

Член 6, параграф 1

Член 6

Член 6, параграф 2

—

Член 6, параграф 3

Член 10, параграфи 8, 9 и 10

Член 6, параграф 4

—

Член 7, параграфи 1 и 2

Член 7

Член 7, параграфи 3, 4 и 5

—

Член 8, параграфи 1 и 2

Член 9

Член 8, параграф 3

—

Член 9

Членове 39 — 43

Член 10

Член 17

Член 11

Членове 22 — 38

Член 12

Членове 19 и 20 и член 10, параграфи 6 и 7

Член 16

—

Член 17

Член 47

Член 18

Член 48

Член 19

Член 49

Член 20

Член 50

Член 21

Член 51

Член 22

Член 52

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

—

Приложение IV

Приложение III

Приложение V

Приложение IV

Приложение VI

Член 26

Приложение VII, точки 1 — 4

Членове 19 и 20

Приложение VII, точка 5

Член 10, параграф 10
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ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Европейският парламент счита, че единствено когато и доколкото по време на заседания на комитети се обсъждат актове
за изпълнение по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011, тези комитети могат да се считат за „комитети в рамките на
процедурата по комитология“ по смисъла на приложение I към Рамковото споразумение за отношенията между Европей
ския парламент и Европейската комисия. Следователно, когато и доколкото се обсъждат други въпроси, заседанията на
комитетите попадат в обхвата на точка 15 от Рамковото споразумение.
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