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(1) Текст от значение за ЕИП

BG

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.

23.12.2015 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/1

I
(Законодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2365 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 25 ноември 2015 година
относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване,
и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
(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 за законодателен акт на националните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),
като взеха предвид становището на Комитета на регионите (3)
в съответствие с обикновената законодателна процедура (4),
като имат предвид, че:
(1)

Световната финансова криза, която започна през 2007—2008 г., разкри, че във финансовата система съществуват
прекомерни спекулативни дейности, значителни регулаторни празноти, неефективен надзор, непрозрачни пазари и
прекалено комплексни продукти. Съюзът прие набор от мерки, за да се укрепи и стабилизира банковата система,
сред които по-строги капиталови изисквания, правила за подобряване на управлението и режими за надзор и
преструктуриране, както и за да се гарантира, че финансовата система изпълнява своята роля за насочване на
капитала към финансиране на реалната икономика. В този контекст от решаващо значение е и напредъкът по
пътя към създаването на банковия съюз. От друга страна, кризата открои и необходимостта от подобряване на
прозрачността и наблюдението не само в традиционния банков сектор, а и в области, в които се осъществява
банкоподобно кредитно посредничество, известно като „банкиране в сянка“, чийто мащаб е тревожен, тъй като се
смята, че вече съответства на близо половината от регулираната банкова система. Всякакви недостатъци по
отношение на тези дейности, които са сходни с дейностите, извършвани от кредитните институции, имат потенциала
да повлияят на останалата част от финансовия сектор.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ОВ С 336, 26.9.2014 г., стр. 5.
ОВ С 451, 16.12.2014 г., стр. 59.
ОВ С 271, 19.8.2014 г., стр. 87.
Позиция на Европейския парламент от 29 октомври 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от
16 ноември 2015 г.
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(2)

При работата си по ограничаването на банкирането в сянка Съветът за финансова стабилност („СФС“) и Евро
пейският съвет за системен риск („ЕССР“), създаден с Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и
на Съвета (1), установиха рисковете, които пораждат сделките за финансиране с ценни книжа („СФЦК“). СФЦК дават
възможност за нарастване на ливъриджа, процикличността и взаимосвързаността на финансовите пазари. Поспециално, в периода преди и по време на финансовата криза липсата на прозрачност при използването на
СФЦК попречи както на регулаторите и надзорните органи, така и на инвеститорите да оценяват и наблюдават
адекватно съответните банкоподобни рискове и степента на взаимосвързаност във финансовата система. Във връзка с
това на 29 август 2013 г. СФС прие рамка на политиката, озаглавена „Засилване на надзора и регулиране на
банкирането в сянка“ („рамка на политиката на СФС“), за отстраняване на рисковете при заемането на ценни книжа
и репо сделките в контекста на банкирането в сянка, която беше одобрена от ръководителите на държавите от Г-20
през септември 2013 г.

(3)

На 14 октомври 2014 г. СФС публикува регулаторна рамка за процентите за намаляване на стойността на обез
печението на СФЦК, при които се извършва нецентрализиран клиринг. При липсата на клиринг такива операции
пораждат големи рискове, ако не са подходящо обезпечени. Въпреки че увеличаването на прозрачността във връзка с
повторното използване на активите на клиентите би било първа стъпка към улесняване на способността на контра
гентите да анализират и предотвратяват рискове, до 2016 г. СФС трябва да приключи работата си по набор от
препоръки относно процентите за намаляване на стойността на обезпечението на СФЦК, при които се извършва
нецентрализиран клиринг, за да се предотврати прекомерният ливъридж и да се намали рискът от концентрация и
рискът от неизпълнение на задължения.

(4)

На 19 март 2012 г. Комисията публикува зелена книга относно банкирането в сянка. Въз основа на получените
обстойни коментари и предвид тенденциите в международен план, на 4 септември 2013 г. Комисията представи
съобщение до Съвета и Европейския парламент, озаглавено „Банкиране в сянка — търсене на отговор на новите
рискове във финансовия сектор“. В него се подчертава, че сложният и непрозрачен характер на СФЦК затруднява
идентифицирането на контрагентите и наблюдението на концентрацията на риска и също води до натрупването на
прекомерен ливъридж във финансовата система.

(5)

През октомври 2012 г. председателстваната от Ерки Ликанен експертна група на високо равнище прие доклад за
структурно реформиране на банковия сектор в Съюза. Сред разгледаните въпроси бяха и взаимодействието между
традиционната банкова система и банкирането в сянка. В доклада се отчитат рисковете от дейностите във връзка с
банкирането в сянка, като значителен ливъридж и процикличност, и се отправя призив за намаляване на взаимос
вързаността между банките и системата на банкирането в сянка, причинила разпространението на кризата в цялата
банкова система. В доклада се предлагат и някои структурни мерки за отстраняване на оставащите недостатъци в
банковия сектор на Съюза.

(6)

Структурните реформи на банковата система в Съюза са разгледани в предложение за регламент на Европейския
парламент и на Съвета относно структурните мерки за повишаване на устойчивостта на кредитните институции в ЕС.
Налагането на структурни мерки върху банките обаче би могло да доведе до пренасочването на някои дейности към
по-слабо регулирани области като сектора на банкирането в сянка. Поради това посоченото предложение следва да
бъде придружено от предвидените в настоящия регламент обвързващи изисквания за прозрачност и докладване при
СФЦК. Следователно, предвидените в настоящия регламент разпоредби относно прозрачността допълват посоченото
предложение.

(7)

Настоящият регламент е в отговор на необходимостта от по-прозрачни пазари за финансиране с ценни книжа и
оттам — от по-прозрачна финансова система. С цел да се осигурят равностойни условия на конкуренция и
международно сближаване, настоящият регламент следва рамката на политика на СФС. С него се създава рамка
на Съюза, която позволява ефикасното докладване на подробна информация за СФЦК пред регистри на трансакции
и оповестяването на информация за СФЦК и суаповете за обща доходност пред инвеститорите в предприятия за
колективно инвестиране. Определението за СФЦК в настоящия регламент не включва договорите за деривати, както
са определени в Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2). То обаче включва сделките,
обикновено наричани суапове за ликвидност и суапове за обезпечение, които не попадат в обхвата на определението
за договори за деривати в Регламент (ЕС) № 648/2012. Необходимостта от международно сближаване се засилва от
вероятността след структурната реформа на банковия сектор в Съюза дейностите, които понастоящем се извършват
от традиционните банки, да бъдат пренасочени към сектора на банкирането в сянка и да обхванат финансови и
нефинансови образувания Следователно това може да доведе до още по-малка прозрачност за регулаторните и
надзорните органи по отношение на тези дейности и да им попречи да получат достоверна представа за рисковете,
свързани със СФЦК. Подобно положение само ще задълбочи вече установените връзки между регулирания банков
сектор и този на банкирането в сянка на някои пазари.

(1) 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).
(2) 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).

23.12.2015 г.
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(8)

Развитието на пазарните практики и технологиите позволява на участниците на пазара да използват сделки,
различни от СФЦК, като източник на финансиране, за управление на ликвидността и обезпеченията, като
стратегия за повишаване на доходността, за покриване на къси продажби или за данъчен арбитраж по
отношение на доходите от дивиденти. Такива сделки биха могли да имат равностоен икономически ефект и да
пораждат рискове, сходни на тези от СФЦК, включително процикличност, предизвикана от променливите стойности
на активите и нестабилността; трансформиране на матуритет или ликвидност поради финансиране на дългосрочни
или неликвидни активи чрез краткосрочни или ликвидни активи; и ефект на доминото във финансовия сектор,
предизвикан от взаимосвързаността на верижните сделки, включващи повторно използване на обезпечението.

(9)

Вероятно е в отговор на повдигнатите в рамката на политиката на СФС въпроси и с оглед на очакваните тенденции
след структурната реформа на банковия сектор в Съюза, държавите членки да приемат разнопосочни национални
мерки, което може да създаде пречки за гладкото функциониране на вътрешния пазар в ущърб на пазарните
участници и финансовата стабилност. Освен това липсата на хармонизирани правила за прозрачност затруднява и
националните органи при съпоставянето на микроикономическите данни, предоставяни от различни държави
членки, и оттам — добиването на представа за реалните рискове, които отделни пазарни участници представляват
за системата. Ето защо е необходимо да се предотврати появата в Съюза на подобни изкривявания и пречки. Поради
това подходящото правно основание за настоящия регламент е член 114 от Договора за функционирането на
Европейския съюз („ДФЕС“), както е тълкуван в съответствие с последователната съдебна практика на Съда на
Европейския съюз.

(10)

Във връзка с това новите правила за прозрачност, следва да предвиждат всички пазарни участници — независимо
дали са финансови или нефинансови образувания — да докладват подробна информация за сключените СФЦК,
включително състава на обезпечението, дали то е на разположение за повторно използване или е било повторно
използвано, замяната на обезпечението в края на деня, както и приложената обезценка. За да се сведат до минимум
допълнителните оперативни разходи за пазарните участници, новите правила и стандарти следва да се основават на
вече налични инфраструктури, оперативни процеси и формати, въведени във връзка с докладването на информация
за договорите за деривати пред регистрите на трансакции. В този контекст Европейският надзорен орган (Европейски
орган за ценни книжа и пазари) („ЕОЦКП“), създаден с Регламент(ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на
Съвета (1), следва, доколкото е възможно и целесъобразно, да сведе до минимум припокриването и да избегне
несъответствията между техническите стандарти, приети съгласно настоящия регламент, и техническите стандарти,
приети съгласно член 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012. Доколкото е възможно, правната рамка, установена с
настоящия регламент, е следва да е същата, като тази на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на докладването
на информация за договорите за деривати пред регистрираните за целта регистри на трансакции. Това следва също
така да позволи на регистрите на трансакции, регистрирани или признати в съответствие с посочения регламент,да
изпълняват ролята на информационни хранилища, предвидена в настоящия регламент, ако удовлетворяват някои
допълнителни критерии, след като бъдат регистрирани по опростена процедура.

(11)

За да се гарантира съгласуваност и ефективност на правомощията на ЕОЦКП за налагане на санкции, участниците на
пазара, които попадат в обхвата на настоящия регламент, следва чрез препращане към Регламент (ЕС) № 648/2012
да бъдат обект на разпоредбите относно правомощията на ЕОЦКП, установени в посочения регламент, както е
предвидено в делегирани актове, приети съгласно член 64, параграф 7 от посочения регламент — по отношение на
процедурните правила.

(12)

Сделките с членове на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) следва да бъдат освободени от задъл
жението да докладват СФЦК пред регистрите на трансакции. Въпреки това, за да се гарантира, че регулаторните и
надзорните органи получават достоверна представа за рисковете, свързани със СФЦК, сключени от образуванията,
които те регулират или спрямо които упражняват надзор, съответните органи и членовете на ЕСЦБ следва да
поддържат тясно сътрудничество. Такова сътрудничество следва да осигури възможност на регулаторните и
надзорните органи да изпълняват съответните си отговорности и мандати. Такова сътрудничество следва да бъде
поверително и да се предоставя само при обосновано искане от съответните компетентни органи, и следва да се
предоставя единствено с цел да се позволи на тези органи да изпълняват своите съответни отговорности, като
надлежно отчитат принципите и изискванията за независимост на централните банки и изпълнението на техните
функции на монетарни органи, включително извършването на операции в областта на паричната политика,
валутната политика и политиката на финансова стабилност, за чието осъществяване членовете на ЕСЦБ разполагат
с нормативно предвидени правомощия. Членовете на ЕСЦБ следва да могат да отказват да предоставят информация,
когато сделките са сключени от тях в изпълнение на техните функции на монетарни органи. Те следва да уведомяват
запитващия орган за всеки подобен отказ заедно с обосновката за това.

(13)

Информацията за рисковете, присъщи на пазарите за финансиране с ценни книжа, следва да бъде съхранявана
централно и да бъде лесно и пряко достъпна, наред с другото, за ЕОЦКП, Европейския надзорен орган (Европейския

(1) 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
Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
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банков орган) („ЕБО“), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1),Евро
пейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) („ЕОЗППО“),
създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2), съответните компетентни органи,
ЕССР и съответните централни банки от ЕСЦБ, включително Европейската централна банка (ЕЦБ) при изпълнението
на задачите ѝ в рамките на единния надзорен механизъм съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 (3), за целите на
идентифицирането и наблюдението на рисковете за финансовата стабилност, породени от дейностите, свързани с
банкирането в сянка, извършвано от регулирани и нерегулирани образувания. Когато изготвя или предлага да се
преразгледат предвидените в настоящия регламент регулаторни технически стандарти, ЕОЦКП следва да взема
предвид техническите стандарти, приети съгласно член 81 от Регламент (ЕС) № 648/2012, с които се регламентират
регистрите на трансакции за договорите за деривати, както и бъдещото развитие на тези технически стандарти.
ЕОЦКП следва също така да се стреми да гарантира на съответните компетентни органи, ЕССР и съответните
централни банки от ЕСЦБ, включително ЕЦБ, пряк и незабавен достъп до информацията, необходима за изпъл
нението на задълженията им, включително за определяне и прилагане на паричната политика и за осъществяване на
контрол на инфраструктурата на финансовите пазари. За тази цел ЕОЦКП следва да определи в проекта на регу
латорните технически стандарти реда и условията за достъп до тази информация.

(14)

Необходимо е да се предвидят разпоредби за обмен на информация между компетентните органи и да се подсилят
задълженията за помощ и сътрудничество между тях. Поради нарастващата трансгранична дейност компетентните
органи следва да обменят помежду си необходимата информация за упражняването на своите функции, така че да се
гарантира ефективното прилагане на настоящия регламент, включително в ситуации, в които нарушенията или
съмненията за нарушения могат да са от значение за органите на две или повече държави членки. При обмена
на информация е необходима строга професионална поверителност, за да се осигури безпрепятственото предаване на
тази информация и защитата на конкретните права. Без да се засягат разпоредбите на националното наказателно или
данъчно право, компетентните органи, ЕОЦКП, институциите или физическите или юридическите лица, различни от
компетентните органи, които получават поверителна информация, следва да я използват единствено за изпълнение
на задълженията си и за упражняване на функциите си. Това обаче не следва да пречи на националните органи,
които отговарят за предотвратяването, разследването или коригирането на случаи на лошо администриране, да
изпълняват своите функции в съответствие с националното право.

(15)

СФЦК се използват широко от управителите на предприятия за колективно инвестиране с оглед на ефективно
управление на портфейла. Такава употреба може да има значително въздействие върху резултатите от дейността
на тези предприятия за колективно инвестиране. СФЦК могат да се използват за постигане на инвестиционните цели
или за увеличаване на доходността. Управителите на предприятия за колективно инвестиране също използват
суапове за обща доходност, които имат ефект, равностоен на СФЦК. СФЦК и суаповете за обща доходност се
използват широко от управителите на предприятия за колективно инвестиране за целите на определени стратегии
или за подобряване на доходността им. Използването на СФЦК и на суапове за обща доходност може да увеличи
общия профил на риска на предприятията за колективно инвестиране, като същевременно то не се оповестява на
инвеститорите по подходящ начин. От решаващо значение е да се гарантира, че инвеститорите в тези предприятия за
колективно инвестиране са в състояние да направят информиран избор и да преценят цялостния профил на риск и
възвращаемост на предприятията за колективно инвестиране. При оценката на СФЦК и на суаповете за обща
доходност предприятието за колективно инвестиране следва да отчита същността на сделката в допълнение към
правната ѝ форма.

(16)

Инвестициите, направени въз основа на непълна или неточна информация за инвестиционната стратегия на дадено
предприятие за колективно инвестиране, могат да причинят значителни загуби на инвеститорите. Поради това е
важно предприятията за колективно инвестиране да оповестяват цялата имаща отношение подробна информация във
връзка с използването от тях на СФЦК и на суапове за обща доходност. Освен това пълната прозрачност е особено
важна при предприятията за колективно инвестиране, тъй като цялата съвкупност от активи, които са предмет на
СФЦК и на суапове за обща доходност, не са собственост на управителите на предприятията за колективно
инвестиране, а на техните инвеститори. Следователно предоставянето на пълна информация за СФЦК и за
суапове за обща доходност е инструмент от основно значение с оглед на предотвратяването на евентуални
конфликти на интереси.

(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) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи
относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).
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(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)
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Новите правила за прозрачност при СФЦК и суапове за обща доходност са тясно свързани с директиви
2009/65/ЕО (1) и 2011/61/ЕС (2) на Европейския парламент и на Съвета, тъй като тези директиви представляват
правната рамка, която урежда създаването, управлението и пазарното предлагане на предприятията за колективно
инвестиране.
Предприятията за колективно инвестиране могат да действат като предприятия за колективно инвестиране в
прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), управлявани от управляващи дружества или ПКИПЦК, които са инвести
ционни дружества, получили разрешение съгласно Директива 2009/65/ЕО, или като алтернативни инвестиционни
фондове (АИФ), управлявани от лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), получили
разрешение за извършване на дейност или регистрирани съгласно Директива 2011/61/ЕС. Новите правила за
прозрачност при СФЦК и суапове за обща доходност, въведени с настоящия регламент, следва да се прилагат в
допълнение към разпоредбите на посочените директиви.
За да могат инвеститорите да бъдат информирани за рисковете, свързани с използването на СФЦК и суапове за обща
доходност, управителите на предприятия за колективно инвестиране следва да включват в периодичните доклади
подробна информация за всеки случай, в който са използвали тези техники. Тази допълнителна информация за
използването на СФЦК и на суапове за обща доходност следва да бъде в допълнение на настоящото задължение за
управляващите дружества на ПКИПЦК или ПКИПЦК, които са инвестиционни дружества, и за ЛУАИФ да
предоставят периодични доклади. При допълнителното уточняване на съдържанието на тези периодични доклади
ЕОЦКП следва да вземе предвид административната тежест и особеностите на различните видове СФЦК и суапове за
обща доходност.
Инвестиционната политика на дадено предприятие за колективно инвестиране по отношение на СФЦК и суаповете
за обща доходност следва да бъде ясно оповестена в преддоговорната документация, като проспекта— за фондовете
на ПКИПЦК, и преддоговорното оповестяване, насочено към инвеститорите —за АИФ. Това следва да гарантира, че
преди да вземат решение да инвестират в конкретно ПКИПЦК или АИФ, инвеститорите са разбрали и преценили
присъщите рискове.
Повторното използване на обезпечение предоставя ликвидност и позволява на контрагентите да намаляват разходите
за финансиране. При него обаче се наблюдава тенденция за създаване на сложни вериги на обезпеченията между
традиционното банкиране и банкирането в сянка, което създава риск за финансовата стабилност. Липсата на
прозрачност за степента, до която предоставените като обезпечение финансови инструменти са използвани
повторно, и съответните рискове в случай на несъстоятелност могат да подкопаят доверието у контрагентите и
значително да увеличат рисковете за финансовата стабилност.
За да се повиши прозрачността относно повторното използване, следва да се наложат минимални изисквания за
предоставяне на информация. Повторното използване следва да става само с изричното знание и съгласие на
предоставящия контрагент. Ето защо упражняването на правото на повторно използване следва да се отразява в
отнасящата се до него сметка за ценни книжа на предоставящия контрагент, освен ако тази сметка се урежда от
правото на трета държава, което предвижда други подходящи средства за отразяване на повторното използване.
Макар обхватът на правилата относно повторното използване в настоящия регламент да е по-широк от този на
Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), настоящият регламент не изменя обхвата на
посочената директива, а по-скоро следва да се чете в допълнение към нея. Условията, при които контрагентите имат
право да използват повторно и могат да упражняват това право, не следва по никакъв начин да намаляват защитата,
предоставяна за споразуменията за прехвърляне на финансово обезпечение съгласно Директива 2002/47/ЕО. В този
контекст нарушаването на изискванията за прозрачност относно повторното използване не следва да засяга нацио
налното право, уреждащо валидността или действието на сделката.
С настоящия регламент се установяват строги правила за контрагентите за предоставяне на информация относно
повторното използване, които не следва да засягат прилагането на секторните правила, приспособени към конкретни
участници, структури и ситуации. Поради това правилата относно повторното използване, предвидени в настоящия
регламент, следва да се прилагат например към предприятията за колективно инвестиране и депозитарите или
клиентите на инвестиционните посредници, само доколкото в правната рамка по отношение на предприятията за
колективно инвестиране или за защита на активите на клиентите не са предвидени по-строги правила относно
повторното използване, които представляват lex specialis и имат предимство пред правилата, съдържащи се в
настоящия регламент. По-специално, настоящият регламент следва да се прилага, без да се засяга никое правило
в правото на Съюза или в националното право, което ограничава способността на контрагентите да участват в
повторно използване на финансови инструменти, предоставени като обезпечение от контрагенти или други лица.
Прилагането на изискванията относно повторното използване следва да се отложи с шест месеца след датата на
влизане в сила на настоящия регламент, за да се даде на контрагентите достатъчно време да адаптират действащите
си споразумения за финансово обезпечение, включително рамковите договори, и да се гарантира, че новите спора
зумения за финансово обезпечение са в съответствие с настоящия регламент.

(1) Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзако
новите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)
(ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).
(2) Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) №
1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).
(3) Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168,
27.6.2002 г., стр. 43).

L 337/6

BG

Официален вестник на Европейския съюз

23.12.2015 г.

(25)

С цел насърчаване на международната съгласуваност на терминологията настоящият регламент използва термина
„повторно използване“ в унисон с рамката на политиката на СФС. Това обаче не следва да доведе до непослед
ователност в рамките на достиженията на правото на Съюза, и, по-специално, не следва да засяга значението на
понятието „повторно използване“, използвано в директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС.

(26)

За да се гарантира, че контрагентите спазват задълженията, произтичащи от настоящия регламент, както и че
подлежат на сходно третиране в целия Съюз, държавите членки следва да гарантират, че компетентните органи
разполагат с правомощия за налагане на административни санкции и други административни мерки, които са
ефективни, пропорционални и възпиращи. С оглед на това административните санкции и другите административни
мерки по настоящия регламент следва да отговарят на някои основни изисквания по отношение на лицата, за които
се отнасят, критериите, които трябва да бъдат взети под внимание при прилагането на дадена санкция или мярка,
публикуването на санкциите или мерките, основните правомощия за налагане на санкции и размера на админист
ративните имуществени санкции. Целесъобразно е санкциите и другите мерки, установени по силата на Директиви
2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС да се прилагат за нарушенията на предвидените в настоящия регламент задължения за
прозрачност във връзка с предприятията за колективно инвестиране.

(27)

Предоставените на компетентните органи правомощия за налагане на санкции не следва да засягат изключителната
компетентност на ЕЦБ, в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1024/2013, да отнема
лицензите на кредитните институции за целите на пруденциалния надзор.

(28)

Разпоредбите в настоящия регламент по отношение на заявленията за регистрация на регистрите на трансакции и
отнемането на регистрацията не засягат правните средства за защита, предвидени в глава V от Регламент (ЕС) №
1095/2010.

(29)

Техническите стандарти в сектора на финансовите услуги следва да осигурят последователното хармонизиране и
адекватната закрила на вложителите, инвеститорите и потребителите в целия Съюз. Поради силно специализирания
експертен опит на ЕОЦКП е уместно и ефективно да му бъде възложено разработването на проекти на регулаторни
технически стандарти и стандарти за изпълнение, които не налагат избор, свързан с провежданата политика. При
изготвянето на техническите стандарти ЕОЦКП следва да осигури ефективност на административния процес и на
процеса на докладване. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема регулаторни технически
стандарти посредством делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС и в съответствие с членове 10—14 от
Регламент (ЕС) № 1095/2010 в следните области: подробна информация за данните, които следва да се
докладват относно различните видове СФЦК; реквизити на заявлението за регистрация или разширяване на
обхвата на регистрацията на регистър на трансакции; подробна информация за процедурите, които следва да се
прилагат от регистрите за трансакции с оглед проверката на СФЦК, докладвани пред тях; честотата на публикуване и
подробна информация за публикуването на данните в регистрите на трансакции, изискванията и достъпа до тях;
както и, ако е необходимо, доразвиване съдържание на приложението.

(30)

На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема разработените от ЕОЦКП технически стандарти
за изпълнение посредством актове за изпълнение съгласно член 291 от ДФЕС и в съответствие член 15 от Регламент
(ЕС) № 1095/2010 по отношение на формàта и честотата на докладите, формàта на заявлението за регистрация или
разширяване на обхвата на регистрацията на регистър на трансакции, както и процедурите и формулярите за обмена
на информация с ЕОЦКП относно санкциите и другите мерки.

(31)

На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във
връзка с изменението на списъка на образуванията, които са изключени от обхвата на настоящия регламент, и вида
на таксите, услугите, за които те се дължат, размера на таксите и начина им на плащане от регистрите на
трансакции. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи
консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегирани актове
Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ
начин на Европейския парламент и на Съвета.

(32)

С цел да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се
предоставят изпълнителни правомощия да взема решения относно оценката на нормативната уредба в трети
държави за целите на признаването на техните регистри на трансакции, както и за да се избягват евентуално
дублиращи се или противоречащи си изисквания. Оценката, на която се основават решенията относно еквивален
тността на изискванията за докладване в дадена трета държава, следва да не засяга правото на регистри на
трансакции, установени в тази трета държава и признати от ЕОЦКП, да предоставят услуги за докладване на
образувания, установени в Съюза, тъй като дадено решение за признаване следва да бъде независимо от тази
оценка за целите на решението относно еквивалентността.

(33)

Когато акт за изпълнение относно еквивалентност бъде оттеглен, контрагентите следва отново автоматично да
подлежат на всички установени в настоящия регламент изисквания.

(34)

Ако е целесъобразно, Комисията следва да си сътрудничи с органите на трети държави с цел да бъдат намерени
взаимно допълващи се решения, които да осигурят съгласуваност между настоящия регламент и изискванията,
установени от тези трети държави, като по този начин се избегне възможно дублиране в тази област.
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(35)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно повишаване на прозрачността на някои дейности на финан
совите пазари, като използването на СФЦК и повторното използване на обезпечение с цел наблюдение и устано
вяване на съответните рискове, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради
мащаба и последиците от настоящия регламент, могат да бъдат по-добре постигнати 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 пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля
необходимото за постигане на тези цели.

(36)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на
Европейския съюз, и по-специално правото на защита на личните данни, правото на зачитане на личния и семейния
живот, правото на защита и принципа ne bis in idem, свободата на стопанска инициатива, правото на собственост,
правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес. Настоящият регламент трябва да
се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(37)

В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (1) беше
проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на 11 юли
2014 г. (2).

(38)

Всеки обмен или предаване на лични данни от страна на компетентните органи на държавите членки или от
регистрите на трансакции следва да се извършва в съответствие с правилата за предаване на лични данни, пред
видени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). Всеки обмен или предаване на лични
данни от страна на ЕОЦКП, ЕБО или ЕОЗППО следва да се извършва в съответствие с правилата за предаване на
лични данни, определени в Регламент (ЕО) № 45/2001.

(39)

Със съдействието на ЕОЦКП Комисията следва да наблюдава и изготвя доклади до Европейския парламент и Съвета
относно международното прилагане на задължението за докладване, предвидено в настоящия регламент. Срокът,
предвиден за представяне на докладите на Комисията, следва да взема предвид предварителното действително
прилагане на настоящия регламент.

(40)

Въз основа на резултатите от работата на съответните международни форуми и със съдействието на ЕОЦКП, ЕБО и
ЕССР, Комисията следва да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета относно напредъка в между
народните усилия за смекчаване на рисковете, свързани със СФЦК, включително препоръките на СФС относно
процентите за намаляване на стойността на обезпечението на СФЦК, при които се извършва нецентрализиран
клиринг, и целесъобразността на тези препоръки за пазарите на Съюза.

(41)

Прилагането на изискванията за прозрачност, установено в настоящия регламент, следва да бъде отложено, за да се
осигури достатъчно време за регистрите на трансакции да поискат разрешаването и признаването на своите дейности,
предвидени в настоящия регламент, и достатъчно време за контрагентите и предприятията за колективно инвес
тиране да спазят тези изисквания. По-специално е целесъобразно да се отложи прилагането на допълнителни
изисквания за прозрачност за предприятията за колективно инвестиране, като се имат предвид насоките за компе
тентните органи и дружествата за управление на ПКИПЦК, представени от ЕОЦКП на 18 декември 2012 г., които
определят незадължителна рамка за дружествата за управление на ПКИПЦК относно задълженията за оповестяване,
и необходимостта от намаляване на административната тежест за управителите на предприятия за колективно
инвестиране. За да се гарантира ефективното прилагане на докладването на СФЦК, е необходимо поетапно
прилагане на изискванията по вид контрагент. Този подход следва да взема под внимание действителната
възможност на контрагента да спазва задълженията за отчитане, предвидени в настоящия регламент.

(42)

Новите единни правила за прозрачност на СФЦК и някои извънборсови деривати, а именно суаповете за обща
доходност, предвидени в настоящия регламент, са тясно свързани с правилата, установени в Регламент (ЕС) №
648/2012, тъй като тези извънборсови деривати попадат в обхвата на изискванията за отчитане, предвидени в
посочения регламент. За да се гарантира съгласуваност на обхвата на двете групи изисквания за прозрачност и
отчитане, е необходимо ясно разграничаване между извънборсовите деривати и борсово търгуваните деривати,
независимо дали тези договори се търгуват в Съюза или на пазарите на трети държави. Ето защо определението

(1) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение
на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8,
12.1.2001 г., стр. 1).
(2) ОВ С 328, 20.9.2014 г., стр. 3.
(3) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването
на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
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за извънборсови деривати в Регламент (ЕС) № 648/2012 следва да бъде изменено, за да се гарантира, че един и същ
вид договори за деривати се идентифицират като извънборсови деривати или борсово търгувани деривати, неза
висимо дали тези договори се търгуват в Съюза или на пазарите на трети държави.
(43)

Поради това Регламент (ЕС) № 648/2012 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
ГЛАВА I
ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1
Предмет
С настоящия регламент се определят правилата относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа
(СФЦК) и при повторно използване.
Член 2
Приложно поле
1.

Настоящият регламент се прилага към:

а) контрагентите по СФЦК, установени:
i) в Съюза, включително всички техни клонове, независимо от местоположението им;
ii) в трета държава, ако СФЦК е сключена в рамките на дейността на клон в Съюза на въпросния контрагент;
б) управляващите дружества на предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа („ПКИПЦК“) и
ПКИПЦК, които са инвестиционни дружества в съответствие с Директива 2009/65/ЕО;
в) получилите разрешение по Директива 2011/61/ЕС лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ);
г) контрагентите, извършващи повторно използване, установени:
i) в Съюза, включително всички техни клонове, независимо от местоположението им;
ii) в трета държава, когато:
— повторното използване се извършва в рамките на дейността на клон в Съюза на въпросния контрагент; или
— повторното използване се отнася до финансови инструменти, предоставени по силата на споразумение за обез
печение от установен в Съюза контрагент или от клон в Съюза на установен в трета държава контрагент.
2.

Членове 4 и 15 не се прилагат по отношение на:

а) членовете на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), други институции на държавите членки, изпълняващи
аналогични функции, както и други публични институции на Съюза, отговорни за или участващи в управлението на
държавния дълг;
б) Банката за международни разплащания.
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Член 4 не се прилага по отношение на сделките, по които е контрагент член на ЕСЦБ.

4.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30 за изменение на
списъка, предвиден в параграф 2 от настоящия член.
За тази цел и преди да приема такива делегирани актове, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета
доклад, в който се оценява международното третиране на централните банки и публичните органи, отговорни за или
участващи в управлението на държавния дълг.
В този доклад се включва сравнителен анализ на третирането на централните банки и на тези органи в правната рамка на
определени трети държави. Ако — особено предвид сравнителния анализ и потенциалното въздействие — в доклада се
стигне до заключението, че тези централни банки и органи на трети държави е необходимо да бъдат освободени по
отношение на паричните им отговорности от изискванията по член 15, Комисията приема делегиран акт и ги добавя в
списъка, установен в параграф 2 от настоящия член.
Член 3
Определения
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
1) „регистър на трансакции“ означава юридическо лице, което централизирано събира и поддържа данни за СФЦК;
2) „контрагенти“ означава финансови контрагенти и нефинансови контрагенти;
3) „финансов контрагент“ означава:
а) инвестиционен посредник, получил разрешение в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета (1);
б) кредитна институция, получила разрешение в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета (2) или Регламент (ЕС) № 1024/2013;
в) застрахователно предприятие или презастрахователно предприятие, получило разрешение в съответствие с
Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3);
г) ПКИПЦК и по целесъобразност управляващото го дружество, получили разрешение в съответствие с Директива
2009/65/ЕО;
д) АИФ, управляван от ЛУАИФ, получил разрешение или регистриран в съответствие с Директива 2011/61/ЕС;
е) институция за професионално пенсионно осигуряване, получила разрешение или регистрирана в съответствие с
Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4);
ж) централен контрагент, получил разрешение в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012;
(1) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за
изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).
(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).
(3) Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на
застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).
(4) Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за
професионално пенсионно осигуряване (ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10).
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з) централен депозитар на ценни книжа, получил разрешение в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 на
Европейския парламент и на Съвета (1);
и) образувание от трета държава, за което би било необходимо издаването на разрешение или регистрация в съот
ветствие със законодателните актове, посочени в букви а) — и), ако беше установено в Съюза;
4) „нефинансов контрагент“ означава предприятие, установено в Съюза или в трета държава, различно от образуванията,
посочени в точка 3;
5) „установен“ означава:
а) ако контрагентът е физическо лице — мястото, в което е неговото главно управление;
б) ако контрагентът е юридическо лице — мястото, в което е неговото седалище;
в) ако по националното си право контрагентът няма седалище — мястото, в което е неговото главно управление;
6) „клон“ означава място на стопанска дейност, което е различно от главното управление, представлява част от
контрагента и няма правосубектност;
7) „предоставяне в заем на ценни книжа или стоки“ или „получаване в заем на ценни книжа или стоки“ означава сделка,
при която контрагент прехвърля ценни книжа или стоки срещу задължението заемополучателят да върне еквива
лентни ценни книжа или стоки на дадена бъдеща дата или при поискване от прехвърлителя; сделката е предоставяне в
заем на ценни книжа или стоки за прехвърлителя и получаване в заем на ценни книжа или стоки за получателя;
8) „сделка за покупка с условие за последваща продажба“ или „сделка за продажба с условие за последващо обратно
изкупуване“ означава сделка, при която контрагент купува или продава ценни книжа, стоки, или гарантирани права,
свързани с правото на собственост върху ценни книжа или стоки, като се съгласява на бъдеща дата съответно да
продаде или изкупи обратно ценните книжа, стоките, или гарантираните права със същото описание за определена
цена; тази сделка е сделка за покупка с условие за последваща продажба за контрагента, който купува ценните книжа,
стоките или гарантираните права, и сделка за продажба с условие за последващо обратно изкупуване за контрагента,
който ги продава, при положение че такава сделка за покупка с условие за последваща продажба или сделка за
продажба с условие за последващо обратно изкупуване не се урежда от репо споразумение или обратно репо спора
зумение, по смисъла на точка 9;
9) „репо сделка“ означава сделка по силата на споразумение, при която контрагент прехвърля ценни книжа, стоки или
гарантирани права, свързани с правото на собственост върху ценни книжа или стоки, когато тази гаранция е издадена
от призната борса, която държи правата върху ценните книжа или стоките, и споразумението не позволява на
контрагента да прехвърля или залага конкретна ценна книга или стока на повече от един контрагент по едно и
също време, като се задължава да ги изкупи обратно, или замяна на ценни книжа или стоки със същото описание на
определена цена на бъдеща дата, която е определена или трябва да бъде определена от прехвърлителя, като спора
зумение за обратно изкупуване за контрагента, продаващ ценните книжа или стоките, и обратно репо споразумение за
контрагента, който ги купува;
10) „маржин заемна сделка“ означава сделка, при които контрагент предоставя кредит във връзка с покупката, продажбата,
държането или търгуването на ценни книжа, но не включва други заеми, за които има обезпечение във вид на ценни
книжа;
11) „сделка за финансиране с ценни книжа“ или „СФЦК“ означава:
а) репо сделка;
(1) Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа
в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и
Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).
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б) предоставяне в заем на ценни книжа или стоки и получаване в заем на ценни книжа или стоки;
в) сделка за покупка с условие за последваща продажба и сделка за продажба с условие за последващо обратно
изкупуване;
г) маржин заемна сделка;
12) „повторно използване“ означава използването от получаващ контрагент, от негово собствено име и за негова сметка или
за сметка на друг контрагент, включително физическо лице, на финансови инструменти, получени съгласно спора
зумение за обезпечение; това използване включва прехвърляне на собственост или упражняване на правото на
ползване в съответствие с член 5 от Директива 2002/47/ЕО, но не включва ликвидация на финансовия инструмент
в случай на неизпълнение от страна на предоставящия контрагент;
13) „споразумение за прехвърляне на финансово обезпечение“ означава споразумение за прехвърляне на финансово обез
печение съгласно определението в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2002/47/ЕО, сключено между
контрагенти за обезпечаване на задължение;
14) „споразумение за обезпечение с предоставяне на залог“ означава споразумение за предоставяне на финансово обез
печение под формата на залог съгласно определението в член 2, параграф 1, буква в) от Директива 2002/47/ЕО,
сключено между контрагенти за обезпечаване на задължение;
15) „споразумение за обезпечение“ означава споразумение за прехвърляне на финансово обезпечение и споразумение за
обезпечение с предоставяне на залог;
16) „финансов инструмент“ означава финансов инструмент съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 15 от
Директива 2014/65/ЕС;
17) „стока“ означава стока съгласно определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията (1);
18) „суап за обща доходност“ означава договор за деривати съгласно определението по член 2, точка 7 от Регламент (ЕС)
№ 648/2012, при който даден контрагент прехвърля общите икономически резултати от референтното задължение на
друг контрагент, включително приходите от лихви и такси, печалбите или загубите от промените на цените и
кредитните загуби.
ГЛАВА II
ПРОЗРАЧНОСТ НА СФЦК

Член 4
Задължение за докладване на СФЦК и предпазни мерки във връзка с тях
1.
Контрагентите по СФЦК докладват пред регистър на трансакции, регистриран съгласно член 5 или признат съгласно
член 19, информация относно всяка сключена от тях СФЦК, както и относно всяка промяна или прекратяване на
сделките. Тази информация се предоставя не по-късно от първия работен ден след деня на сключването, промяната или
прекратяването на сделката.
Задължението за докладване, предвидено в първа алинея, обхваща СФЦК, които са:
а) сключени преди съответната дата на прилагане, посочена в член 33, параграф 2, буква а), и чието изпълнение все още
не е приключило към тази дата, ако:
i) остатъчният срок до падежа на тези СФЦК към въпросната дата на прилагане надхвърля 180 дни, или ако
ii) тези СФЦК са с отворен матуритет и изпълнението им все още не е приключило 180 дни след датата на прилагане;
(1) Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на задълженията за водене на регистри за инвестиционните посредници, отчитането на сделките, прозрач
ността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване, както и за определените понятия за целите на посочената
директива (ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 1).
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б) сключени на датата на прилагане, посочена в член 33, параграф 2, буква а), или след нея.
СФЦК, посочени в параграф 1, буква а) от втора алинея, се докладват в рамките на 190 дни след съответната дата на
прилагане, посочена в член 33, параграф 2, буква а).
2.
Контрагент, задължен да докладва СФЦК, може да делегира задължението за докладване на информацията относно
СФЦК.
3.
Когато финансов контрагент сключи СФЦК с нефинансов контрагент, която в счетоводния му баланс не надвишава
лимита по най-малко два от трите критерия, предвидени в член 3, параграф 3 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета (1), финансовият контрагент е отговорен за докладването от името на двата контрагента.
Когато ПКИПЦК, управлявано от управляващо дружество, е контрагент по СФЦК, управляващото дружество е отговорно за
докладването от името на това ПКИПЦК.
Когато АИФ е контрагент по СФЦК, ЛУАИФ е отговорен за докладването от името на този АИФ.
4.
Контрагентите съхраняват информация за всички сключени, изменени или прекратени от тях СФЦК най-малко пет
години след прекратяването.
5.
При липсата на регистър на трансакции, който да регистрира данните за СФЦК, контрагентите осигуряват докладване
на информацията относно СФЦК пред Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари)
(„ЕОЦКП“).
В такъв случай ЕОЦКП осигурява достъп на всички съответни образувания по член 12, параграф 2 до цялата информация
за СФЦК, която им е нужна за изпълнението на съответните им отговорности и правомощия.
6.
По отношение на информацията, получена по настоящия член, регистрите на трансакции и ЕОЦКП спазват съот
ветните разпоредби за поверителност, надеждност и защита на информацията и спазват задълженията, посочени поспециално в член 80 от Регламент (ЕС) № 648/2012. За целите на настоящия член позоваванията в член 80 от
Регламент (ЕС) № 648/2012 на член 9 от същия регламент и на „договори за деривати“ се считат за позовавания
съответно на настоящия член и на СФЦК.
7.
Счита се, че контрагентите, които докладват информация за СФЦК пред регистър на трансакции или ЕОЦКП, или
образуванията, които я докладват от тяхно име, не нарушават евентуалните ограничения за оповестяване на информация,
наложени по силата на договор или на законодателни, регулаторни или административни разпоредби.
8.
От това оповестяване не произтича никаква отговорност нито за докладващия субект, нито за неговите ръководители
или служители.
9.
За да се гарантира последователното прилагане на настоящия член и съгласуваност със задълженията за докладване
по член 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012 и международно приетите стандарти, ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с ЕСЦБ и
при отчитане на нейните потребности, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които се посочва
информацията за докладите по параграфи 1 и 5 от настоящия член за различните видове СФЦК, която съдържа наймалкото:
а) страните по СФЦК и — когато е различен — бенефициера на правата и задълженията по сделката;
б) сумата на главницата; валутата; активите, използвани като обезпечение, и техния вид, качество и стойност; използвания
метод за предоставяне на обезпечението; дали обезпечението е налично за повторно използване; в случай, че обез
печението може да се отличи от другите активи, дали е било повторно използвано; евентуалната замяна на обезпече
нието; ставката на обратно изкупуване, таксата за заемане или ставката за маржин заемните сделки; обезценката; вальора;
датата на падежа; първата дата, на която е възможно обратно изкупуване; и пазарния сегмент.
(1) Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консоли
дираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г.,
стр. 19).
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в) в зависимост от СФЦК, информация за следното:
i) реинвестиране на парични обезпечения;
ii) ценни книжа или стоки, предоставени или получени в заем.
При разработването на тези проекти на технически стандарти ЕОЦКП взема предвид техническите характеристики на
групите от активи и дава възможност за докладване на данните на ниво позиция за обезпечението, когато е целесъобразно.
ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 13 януари 2017 г.
На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в
съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
10.
За да се гарантират еднакви условия за прилагането на параграф 1 от настоящия член и доколкото е възможно
съгласуваност със задълженията за докладване съгласно член 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012, както и хармонизиране на
форматите между регистрите на трансакции, ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с ЕСЦБ и при отчитане на нейните потреб
ности, разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, с които се определят форматът и честотата на доклад
ването по параграфи 1 и 5 от настоящия член за различните видове СФЦК.
Форматът включва по-специално:
а) глобални идентификатори за юридически лица (LEI) или предварителни такива, докато системата на глобалните иден
тификатори за юридически лица не бъде приложена изцяло;
б) международни идентификационни номера на ценните книжа (ISIN номера); и
в) уникални търговски идентификатори.
При разработването на тези проекти на технически стандарти ЕОЦКП взема предвид развитието в международен план и
стандартите, договорени в рамките на Съюза или на световно равнище.
ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 13 януари 2017 г.
На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в
съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
ГЛАВА III
РЕГИСТРАЦИЯ И НАДЗОР НА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ

Член 5
Регистрация на регистър на трансакции
1.
Регистрите на трансакции се регистрират от ЕОЦКП за целите на член 4 съгласно реда и условията по настоящия
член.
2.
За допустимостта на регистрацията съгласно настоящия член, регистърът на трансакции трябва да бъде юридическо
лице, установено в Съюза, да прилага процедури за проверка на изчерпателността и точността на докладваната му съгласно
член 4, параграф 1 информация, и да удовлетворява изискванията, предвидени в членове 78, 79 и 80 от Регламент (ЕС) №
648/2012. За целите на настоящия член позоваванията в членове 78 и 80 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на член 9 от
същия регламент се считат за позовавания на член 4 от настоящия регламент.
3.

Регистрацията на регистър на трансакции поражда действие на цялата територия на Съюза.
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4.
Регистрираният регистър на трансакции спазва постоянно условията за регистрация. Той уведомява своевременно
ЕОЦКП за всякакви съществени изменения, които имат отражение върху условията за регистрация.
5.

Регистърът на трансакции подава до ЕОЦКП едно от следните:

а) заявление за регистрация;
б) заявление за разширяване на обхвата на регистрацията за целите на член 4 от настоящия регламент в случай на регистър
на трансакции, който вече е регистриран в съответствие с дял VI, глава 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012.
6.

В срок от 20 работни дни от получаване на заявлението ЕОЦКП преценява дали заявлението е пълно.

Ако заявлението е непълно, ЕОЦКП определя срок, в който регистърът на трансакции трябва да предостави допълнителна
информация.
След като прецени, че заявлението е пълно, ЕОЦКП уведомява за това регистъра на трансакции.
7.
За да се гарантира последователно прилагане на настоящия член ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни
технически стандарти, с които подробно се уточнява всяко едно от следните:
а) процедурите, посочени в параграф 2 от настоящия член, които регистрите на трансакции трябва да прилагат, за да
проверят изчерпателността и точността на докладваната им съгласно член 4, параграф 1 информация;
б) заявлението за регистрация, посочено в параграф 5, буква а);
в) опростено заявление за разширяване на обхвата на регистрацията, посочено в параграф 5, буква б), за да се избегне
дублиране на изискванията.
ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 13 януари 2017 г.
На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в
съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
8.
За да се гарантират еднакви условия за прилагането на параграфи 1 и 2, ЕОЦКП разработва проекти на технически
стандарти за изпълнение, с които се уточнява формата на всяко едно от следните:
а) заявлението за регистрация, посочено в параграф 5, буква а);
б) заявлението за разширяване на обхвата на регистрацията, посочено в параграф 5, буква б).
По отношение на буква б) от първа алинея ЕОЦКП разработва опростен формат, за да се избегне дублиране на процедури.
ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти за технически стандарти за изпълнение до 13 януари 2017 г.
На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в
съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
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Член 6
Уведомяване на компетентните органи и консултация с тях преди регистрацията или разширяване на обхвата
на регистрацията
1.
Когато регистър на трансакции подава заявление за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията и е
образувание, получило разрешение или регистрирано от компетентен орган в държавата членка по установяване, ЕОЦКП
своевременно уведомява този компетентен орган и се консултира с него преди регистрацията му.
2.
ЕОЦКП и съответният компетентен орган обменят цялата информация, необходима за регистрацията на регистъра на
трансакции или за разширяването на обхвата на регистрацията, както и за надзора на спазването от образуванието на
условията за регистрацията му или за получаването на разрешение в държавата членка по установяване.
Член 7
Разглеждане на заявлението
1.
В срок от 40 работни дни след уведомлението по член 5, параграф 6, ЕОЦКП разглежда заявлението за регистрация
или за разширяване на обхвата на регистрацията, като преценява дали регистърът на трансакции изпълнява условията по
настоящата глава, и приема надлежно обосновано решение за регистрация или за отказ на регистрация,или съответно за
разширяване на обхвата на регистрацията.
2.

Решението, което ЕОЦКП приема съгласно параграф 1, поражда действие на петия работен ден след приемането му.
Член 8

Уведомяване от ЕОЦКП за решенията относно регистрацията или разширяване на обхвата на регистрацията
1.
Когато ЕОЦКП приеме решение съгласно посоченото в член 7, параграф 1, или отмени регистрацията, съгласно
посоченото в член 10, параграф 1, той уведомява регистъра на трансакции в срок от пет работни дни, като надлежно
обосновава своето решение.
ЕОЦКП своевременно уведомява компетентния орган, посочен в член 6, параграф 1, относно своето решение.
2.

ЕОЦКП съобщава на Комисията всички решения, взети в съответствие с параграф 1.

3.
ЕОЦКП публикува на своя уебсайт списък на регистрите на трансакции, регистрирани в съответствие с настоящия
регламент. Този списък се актуализира в срок от пет работни дни след приемане на решение съгласно параграф 1.
Член 9
Правомощия на ЕОЦКП
1.
Правомощията, предоставени на ЕОЦКП в съответствие с членове 61—68, 73 и 74 от Регламент (ЕС) № 648/2012,
във връзка с приложения I и II към същия регламент, се упражняват и по отношение на настоящия регламент. Позова
ванията на член 81, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 в приложение I към посочения регламент се считат
съответно за позовавания на член 12, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент.
2.
Правомощията, предоставени на ЕОЦКП или на длъжностно или друго лице, оправомощено от ЕОЦКП съгласно
членове 61, 62 и 63 от Регламент (ЕС) № 648/2012, не могат да бъдат използвани, за да се изисква оповестяването на
информация или документи, които са предмет на правно призната привилегия.
Член 10
Отмяна на регистрация
1.
Без да се засяга член 73 от Регламент (ЕС) № 648/2012, ЕОЦКП отменя регистрацията на регистър на трансакции,
когато последният:
а) се отказва изрично от регистрацията или през предходните шест месеца не е предоставял услуги;
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б) е получил регистрацията посредством неверни твърдения или по друг неправомерен начин;
в) вече не отговаря на условията, при които е регистриран.
2.
ЕОЦКП своевременно уведомява съответния компетентен орган, посочен в член 6, параграф 1, относно решението да
отмени регистрацията на регистър на трансакции.
3.
Когато компетентният орган на държава членка, в която регистърът на трансакции осъществява своите услуги и
дейности, счита, че е изпълнено някое от условията, посочени в параграф 1, той може да поиска от ЕОЦКП да разгледа
дали са налице условията за отмяна на регистрацията на съответния регистър на трансакции. Ако ЕОЦКП реши да не
отмени регистрацията на съответния регистър на трансакции, той обосновава надлежно решението си.
4.
Компетентният орган, посочен в параграф 3 от настоящия член, е органът, определен съгласно член 16, параграф 1,
букви а) и б) от настоящия регламент.
Член 11
Такси за надзор
1.
ЕОЦКП начислява на регистрите на трансакции такси съгласно настоящия регламент и делегираните актове, приети
съгласно параграф 2 от настоящия член. Тези такси са пропорционални на оборота на съответния регистър на трансакции и
изцяло покриват разходите на ЕОЦКП, необходими за регистрацията, признаването и надзора на регистрите на трансакции,
както и възстановяването на всякакви разходи, които могат да възникнат за компетентните органи в резултат на делеги
рането на задачи съгласно член 9, параграф 1 от настоящия регламент. Доколкото в член 9, параграф 1 от настоящия
регламент се съдържа позоваване на член 74 от Регламент (ЕС) № 648/2012, позоваванията на член 72, параграф 3 от
посочения регламент се считат за позовавания на параграф 2 от настоящия член.
В случай че регистърът на транзакции вече е регистриран съгласно дял VI, глава 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012, размерът
на таксите, посочени в първа алинея от настоящия параграф, се коригира единствено с цел да отрази необходимите
допълнителни разходи и разходите, свързани с регистрацията, признаването и надзора на регистрите на трансакции
съгласно настоящия регламент.
2.
На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт в съответствие с член 30, с който да уточни
допълнително вида на таксите, услугите, за които се дължат такси, размера на таксите и начина на плащането им.
Член 12
Прозрачност и наличност на данните, съхранявани в регистъра на трансакции
1.
Регистрите на трансакции публикуват редовно и по леснодостъпен начин съвкупните позиции за всеки вид СФЦК, за
които им се докладва.
2.
Регистрите на трансакции събират и съхраняват информация за СФЦК и гарантират, че следните образувания имат
пряк и незабавен достъп до тази информация, така че да могат да изпълняват съответните си отговорности и мандати:
а) ЕОЦКП;
б) Европейският надзорен орган (Европейският банков орган) („ЕБО“);
в) Европейският надзорен орган (Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване)
(„ЕОЗППО“);
г) ЕССР;
д) компетентния орган, осъществяващ надзор върху местата за търговия на отчитаните сделки;
е) съответните членове на ЕСЦБ, включително Европейската централна банка (ЕЦБ) при осъществяването на своите задачи
в рамките на единния надзорен механизъм съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013;
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ж) съответните органи на трета държава, по отношение на която е бил приет акт за изпълнение съгласно член 19,
параграф 1;
з) надзорни органи, определени съгласно член 4 от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1);
и) съответните органи на Съюза за ценни книжа и пазари, чиито съответни надзорни отговорности и мандати обхващат
сделки, пазари, участници и активи, които попадат в обхвата на настоящия регламент;
й) Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, създадена с Регламент (ЕО) № 713/2009 г. на Евро
пейския парламент и на Съвета (2);
к) органите за преструктуриране, определени съгласно член 3 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета (3);
л) Единният съвет за преструктуриране, създаден с Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета (4);
м) органите, посочени в член 16, параграф 1.
3.
С цел да се гарантира последователното прилагане на настоящия член ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с ЕСЦБ и при
отчитане на потребностите на образуванията, посочени в параграф 2, разработва проекти за регулаторни технически
стандарти, с които се определят:
а) честотата и информацията за съвкупните позиции, посочени в параграф 1, както и посочената в параграф 2 информация
за СФЦК;
б) необходимите оперативни стандарти, за да се осигури навременно, структурирано и изчерпателно:
i) събиране на данни от регистрите на трансакции;
ii) обобщаване и сравняване на данните между регистрите;
в) информацията, до която имат достъп образуванията, посочени в параграф 2, в зависимост от съответните им мандати и
конкретните им потребности;
г) реда и условията, при които образуванията, посочени в параграф 2, имат пряк и незабавен достъп до данните,
съдържащи се в регистрите на трансакции.
С проектите на регулаторни технически стандарти се гарантира, че публикуваната по параграф 1 информация не позволява
идентифицирането на страна по която и да е СФЦК.
(1) Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане (ОВ L 142,
30.4.2004 г., стр. 12).
(2) Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество
между регулаторите на енергия (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1).
(3) Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и
директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на
регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).
(4) Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и
еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния
механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225,
30.7.2014 г., стр. 1).
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ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 13 януари 2017 г.
На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в
съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ГЛАВА IV
ПРОЗРАЧНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Член 13
Прозрачност на предприятията за колективно инвестиране в периодичните отчети
1.
Управляващите дружества на ПКИПЦК и ПКИПЦК, които са инвестиционни дружества, както и ЛУАИФ, информират
инвеститорите за това как използват СФЦК и суаповете за обща доходност по следния начин:
а) за управляващите дружества на ПКИПЦК или ПКИПЦК, които са инвестиционни дружества — в шестмесечните и
годишните си отчети, посочени в член 68 от Директива 2009/65/ЕО;
б) за ЛУАИФ — в годишния отчет, посочен в член 22 от Директива 2011/61/ЕС.
2.

Информацията за СФЦК и за суаповете за обща доходност съдържа данните, посочени в раздел А от приложението.

3.
За да се осигури еднакво оповестяване на данни, но също така и за да се вземат предвид специфичните характе
ристики на различните видове СФЦК и суаповете за обща доходност, ЕОЦКП, като отчита изискванията, предвидени в
Директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС, както и променящите се пазарни практики, може да разработва проекти на
регулаторни технически стандарти за по-подробно определяне на съдържанието на раздел А от приложението.
На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в
съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
Член 14
Прозрачност на предприятията за колективно инвестиране в преддоговорната документация
1.
В проспекта на ПКИПЦК, посочен в член 69 от Директива 2009/65/ЕО, и информацията, която съгласно член 23,
параграфи 1 и 3 от Директива 2011/61/ЕС ЛУАИФ предоставят на инвеститорите, се посочват СФЦК и суаповете за обща
доходност, които е разрешено да бъдат използвани от управляващите дружества на ПКИПЦК или ПКИПЦК, които са
инвестиционни дружества и съответно ЛУАИФ, и е включено недвусмислено изявление, че се използват тези сделки и
инструменти.
2.
В проспекта и предоставяната на инвеститорите информация, посочени в параграф 1, се съдържат данните, посочени в
раздел Б от приложението.
3.
За да се отразят променящите се пазарни практики или да се осигури еднакво оповестяване на данните, ЕОЦКП, като
взема под внимание изискванията, предвидени в Директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС, може да разработва проекти на
регулаторни технически стандарти за по-подробно определяне на съдържанието на раздел Б от приложението.
При изготвянето на проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея, ЕОЦКП отчита необходи
мостта да се предвиди достатъчно време преди тяхното прилагане.
На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в
съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
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ГЛАВА V
ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ПОВТОРНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

Член 15
Повторно използване на финансови инструменти, получени съгласно споразумение за обезпечение
1.
Всяко право на контрагентите да използват повторно финансови инструменти, получени като обезпечение, подлежи
най-малко на следните две условия:
а) получаващият контрагент надлежно и писмено е уведомил предоставящия контрагент за потенциалните рискове и
последствия, които може да породи едно от следните:
i) даването на съгласие за право на използване на обезпечение, предоставено по споразумение за обезпечение с предос
тавяне на залог, съгласно член 5 от Директива 2002/47/ЕО;
ii) сключването на споразумение за финансово обезпечение с прехвърлително действие.
б) предоставящият контрагент предварително е дал изричното си съгласие, удостоверено със собственоръчния подпис или
по равностоен законно установен начин от предоставящия контрагент по споразумение за обезпечение с предоставяне на
залог, чиито условия предвиждат право на ползване в съответствие с член 5 от Директива 2002/47/ЕО, или изрично се
е съгласил да предостави обезпечение посредством споразумение за финансово обезпечение с прехвърлително действие.
По отношение на първа алинея,буква а), предоставящият контрагент се уведомява писмено най-малко за рисковете и
последиците, които могат да възникнат в случай на неплатежоспособност на получаващия контрагент.
2.
Всяко упражняване от контрагентите на правото им на повторно използване подлежи най-малко на следните две
условия:
а) повторното използване е предприето в съответствие с условията, определени в споразумението за обезпечение, посочено
в параграф 1, буква б);
б) финансовите инструменти, получени съгласно споразумение за обезпечение, са прехвърлени от сметката на предос
тавящия контрагент.
Чрез дерогация от буква б) от първа алинея, когато контрагент по споразумение за обезпечение е установен в трета държава
и сметката на контрагента, предоставящ обезпечението, се поддържа в трета държава съгласно изискванията, предвидени в
правото на тази трета държава, повторното използване се доказва или чрез прехвърляне от сметката на предоставящия
контрагент, или чрез други подходящи средства.
3.
Настоящият член не засяга по-строгото секторно законодателство, по-специално директиви 2009/65/ЕО и
2014/65/ЕС, и националното право, насочено към гарантиране на по-висока степен на защита на предоставящите контра
генти.
4.

Настоящият член не засяга националното право, уреждащо валидността или действието на сделката.
ГЛАВА VI
НАДЗОР И КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

Член 16
Определяне и правомощия на компетентните органи
1.

За целите на настоящия регламент компетентните органи са следните:
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а) за финансовите контрагенти — компетентните органи или националните компетентни органи по смисъла на регламенти
(ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 1024/2013 и (ЕС) № 909/2014 и на директиви 2003/41/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС,
2013/36/ЕС и2014/65/ЕС, и надзорните органи по смисъла на Директива 2009/138/ЕО;
б) за нефинансовите контрагенти — компетентните органи, определени в съответствие с член 10, параграф 5 от Регламент
(ЕС) № 648/2012;
в) за целите на членове 13 и 14 от настоящия регламент по отношение на управляващите дружества на ПКИПЦК и
ПКИПЦК, които са инвестиционни дружества— компетентните органи, определени в съответствие с член 97 от
Директива 2009/65/ЕО;
г) за целите на членове 13 и 14 от настоящия регламент по отношение на ЛУАИФ — компетентните органи, определени в
съответствие с член 44 от Директива 2011/61/ЕС.
2.
Компетентните органи упражняват правомощията, предоставени им съгласно разпоредбите, посочени в параграф 1, и
извършват надзор върху спазването на задълженията, установени в настоящия регламент.
3.
Компетентните органи, посочени в параграф 1, букви в) и г) от настоящия член, наблюдават управляващите дружества
на ПКИПЦК, на ПКИПЦК, които са инвестиционни дружества или на АИФ, установени на тяхна територия, за да се уверят,
че те не използват СФЦК и суапове за обща доходност, освен при спазване на изискванията на членове 13 и 14.
Член 17
Сътрудничество между компетентните органи
1.
Компетентните органи, посочени в член 16, и ЕОЦКП си сътрудничат тясно и обменят информация с цел изпълнение
на задълженията си по настоящия регламент, по-специално за да установяват и отстраняват нарушения на настоящия
регламент.
2.
Компетентният орган може да откаже да действа по искане за сътрудничество и за обмен на информация съгласно
параграф 1 само при следните изключителни обстоятелства:
а) когато вече е образувано съдебно производство за същите действия и по отношение на същите лица в държавата членка
на компетентния орган, към който е отправено искането; или
б) когато по отношение на тези лица за същите действия е постановено влязло в сила съдебно решение в държавата членка
на компетентния орган, към който е отправено искането;
В случай на такъв отказ компетентният орган уведомява съответно запитващия орган и ЕОЦКП, като предоставя възможно
най-подробна информация.
3.
Образуванията, посочени в член 12, параграф 2, и съответните членове на ЕСЦБ си сътрудничат тясно в съответствие
с условията, установени в настоящия параграф.
Това сътрудничество е поверително и се предоставя само при обосновано искане от съответните компетентни органи и само
с оглед да се даде възможност на тези органи да изпълняват съответните си отговорности.
Независимо от първа и втора алинея, членовете на ЕСЦБ може да откажат да предоставят информация, когато сделките се
сключват от тях при изпълнение на функциите им на монетарни органи.
В случай на отказ, както е посочено в трета алинея, съответният член на ЕСЦБ уведомява запитващия орган за този отказ,
заедно с обосновката за това.
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Член 18
Професионална тайна
1.
Условията за професионалната тайна, предвидени в параграфи 2 и 3 се прилагат по отношение на всяка поверителна
информация, която се получава, обменя или предава съгласно настоящия регламент.
2.
Задължението за спазване на професионална тайна се прилага спрямо всички лица, които работят или са работили за
образуванията, посочени в член 12, параграф 2, и компетентните органи, посочени в член 16, за ЕОЦКП, ЕБО и ЕОЗППО
или за одиторите и експертите, действащи по указание на компетентните органи или на ЕОЦКП, ЕБО и ЕОЗППО. Без да се
засягат националното наказателно или данъчно право или настоящия регламент, поверителната информация, която тези
лица получават при изпълнението на задълженията си, не се разгласява пред никое лице или орган, освен в резюмиран или
обобщен вид, който да не позволява идентифицирането на отделен контрагент, регистър на трансакции или друго лице.
3.
Без да се засягат националното наказателно или данъчно право, компетентните органи, ЕОЦКП, ЕБО, ЕОЗППО,
институциите или физическите или юридическите лица, различни от компетентните органи, които съгласно настоящия
регламент получават поверителна информация, могат да използват същата информация единствено при изпълнението на
задълженията си и за упражняването на функциите си, като за компетентните органи това е в предвидения в настоящия
регламент обхват, а за останалите органи, институции или физически или юридически лица — за целите, за които такава
информация им е предоставена, или в контекста на административни или съдебни производства, които са конкретно
свързани с упражняването на тези функции, или и двете. Когато ЕОЦКП, ЕБО, ЕОЗППО, компетентният орган или друг
орган, институция или лице, което съобщава информацията, изрази съгласие, органът, който я получава, може да я
използва за други нетърговски цели.
4.
Параграфи 2 и 3, не препятстват ЕОЦКП, ЕБО, ЕОЗППО, компетентните органи или съответните централни банки да
обменят или предават поверителна информация в съответствие с настоящия регламент и с друго законодателство,
приложимо към инвестиционните посредници, кредитните институции, пенсионните фондове, застрахователните и презаст
рахователните посредници, застрахователните предприятия, регулираните пазари или пазарните оператори, или по друг
начин със съгласието на компетентния орган или друг орган, институция или физическо или юридическо лице, което е
съобщило информацията.
5.
Параграфи 2 и 3 не препятстват компетентните органи да обменят или предават в съответствие с националното право
поверителна информация, която не е получена от компетентен орган на друга държава членка.
ГЛАВА VII
ОТНОШЕНИЯ С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Член 19
Еквивалентност и признаване на регистрите на трансакции
1.
Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които да определя, че правната и надзорната уредба на трета
държава гарантират, че:
а) регистрите на трансакции, получили разрешение в тази трета държава, отговарят на правно обвързващи изисквания,
еквивалентни на установените в настоящия регламент;
б) регистрите на трансакции подлежат на текущ ефективен надзор и изпълнението на задълженията им е осигурено с
ефективно правоприлагане в тази трета държава;
в) съществуват гаранции относно професионалната тайна, включително защитата на търговски тайни, споделени от
органите с трети лица, и че тези гаранции са най-малко еквивалентни на установените в настоящия регламент; и
г) за регистрите на трансакции, получили разрешение в тази трета държава, съществува правно обвързващо и изпълняемо
задължение да осигуряват пряк и незабавен достъп до данните за образуванията, посочени в член 12, параграф 2.
В акта за изпълнение, посочен в първата алинея, се определят и съответните органи на третата държава, които имат право
на достъп до данните за СФЦК, съхранявани в регистрите на трансакции, установени в Съюза.
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Актът за изпълнение, посочен в първата алинея от настоящия параграф, се приема в съответствие с процедурата по
разглеждане, посочена в член 31, параграф 2.
2.
Когато в правото на трета държава не е предвидено правно обвързващо и изпълняемо задължение за регистрите на
трансакции, получили разрешение в тази трета държава, да осигуряват пряк и незабавен достъп до данните за образ
уванията, посочени в член 12, параграф 2, Комисията представя на Съвета препоръки за договаряне на международни
споразумения с тази трета държава относно взаимен достъп и обмен на информация за СФЦК, съхранявана в регистрите на
трансакции, установени в тази трета държава, с цел да се гарантира, че всички образувания, посочени в член 12, параграф
2, имат пряк и незабавен достъп до цялата информация, необходима за изпълнението на техните задължения.
3.
Регистър на трансакции, който е установен в трета държава, може да предоставя за целите на член 4 своите услуги и
дейности на образувания, установени в Съюза, само ако е признат от ЕОЦКП в съответствие с изискванията, предвидени в
параграф 4 от настоящия член.
4.

Регистрите на трансакции, посочени в параграф 3, представят на ЕОЦКП едно от следните:

а) заявление за признаване;
б) заявление за разширяване обхвата на регистрацията за целите на член 4 от настоящия регламент в случай на регистър на
трансакции, който вече е признат в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012.
5.
Заявление, посочено в параграф 4, се придружава от цялата необходима информация, което включва най-малко
информацията, необходима да се удостовери, че регистърът на трансакции е получил разрешение и подлежи на ефективен
надзор в трета държава, която отговаря на всеки един от следните критерии:
а) Комисията е определила, чрез акт за изпълнение съгласно параграф 1, че третата държава има еквивалентна и
подлежаща на изпълнение правна и надзорна рамка;
б) съответните органи на третата държава са сключили споразумение за сътрудничество с ЕОЦКП, в което се определят
най-малко:
i) механизмът за обмен на информация между ЕОЦКП и други органи на Съюза, носещи отговорност в резултат на
евентуално делегиране на задачи съгласно член 9, параграф 1, от една страна, и съответните компетентни органи на
въпросната трета държава, от друга страна; и
ii) процедурите за координация на надзорните дейности.
ЕОЦКП прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 по отношение на предаването на лични данни на трета държава.
6.
В срок от 30 работни дни от получаване на заявлението ЕОЦКП преценява дали заявлението е пълно. Ако ЕОЦКП
установи, че заявлението е непълно, той определя срок, в рамките на който подалият заявление регистър на трансакции
трябва да представи допълнителна информация.
7.
В рамките на 180 работни дни от представяне на пълното заявление ЕОЦКП изпраща писмено и напълно обосновано
уведомление до подалия заявление регистър на трансакции относно признаването или отказа за признаване.
8.

ЕОЦКП публикува на своя уебсайт списък на регистрите на трансакции, признати в съответствие с настоящия член.
Член 20
Непряк достъп до данни между органите

ЕОЦКП може да сключи споразумения за сътрудничество със съответните органи на трети държави, които трябва да
изпълняват съответните си отговорности и мандати във връзка с взаимния обмен на информация за СФЦК, която се
предоставя на ЕОЦКП от регистрите на трансакции на Съюза в съответствие с член 12, параграф 2, и на данни за
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СФЦК, които се събират и съхраняват от органите на трета държава, при условие че съществуват гаранции относно
професионалната тайна, включително във връзка със защитата на търговски тайни, споделени от органите с трети лица.

Член 21
Еквивалентност на докладването
1.
Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които се определя, че правната и надзорната уредба и уредбата на
правоприлагането на трета държава:

а) са еквивалентни на изискванията, установени в член 4;

б) гарантират защита на професионалната тайна, еквивалентна на установената в настоящия регламент;

в) се спазват ефективно и се прилагат по справедлив начин, който не води до нарушаване на конкуренцията, за да се
гарантира ефективен надзор и правоприлагане в тази трета държава; и

г) гарантират, че посочените в член 12, параграф 2 образувания имат пряк достъп до пълните данни за СФЦК съгласно
член 19, параграф 1 или непряк достъп до данните за СФЦК съгласно член 20.

2.
Когато Комисията е приела акт за изпълнение за еквивалентност по отношение на трета държава, съгласно посоченото
в параграф 1 от настоящия член, контрагентите, встъпващи в сделка, която е предмет на настоящия регламент, се смята, че
са изпълнили изискванията, установени в член 4, когато поне един от контрагентите е установен в тази трета държава и
контрагентите са спазили съответните задължения в тази трета държава по отношение на сделката.

Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 2.

В сътрудничество с ЕОЦКП Комисията наблюдава ефективното изпълнение на изискванията, еквивалентни на установените
в член 4, от страна на третите държави, за които е бил приет акт за изпълнение за еквивалентност, и редовно докладва на
Европейския парламент и на Съвета. В случай че докладът показва недостатъчно или непоследователно прилагане на
изискванията за еквивалентност от органите на трета държава, в срок от 30 календарни дни от представянето му
Комисията решава дали да оттегли признаването на еквивалентността на правната рамка на въпросната трета държава.

ГЛАВА VIII
АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ И ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Член 22
Административни санкции и други административни мерки
1.
Без да се засяга член 28, както и правото на държавите членки да предвиждат и налагат наказателноправни санкции,
държавите членки в съответствие с националното право предвиждат правомощия за компетентните органи да налагат
административни санкции и други административни мерки във връзка най-малко с нарушения на членове 4 и 15.

Ако разпоредбите, посочени в първа алинея, се отнасят за юридически лица, държавите членки дават правомощия за
компетентните органи в случай на нарушение и при условията, предвидени в националното право, да налагат санкции на
членовете на управителния орган и на други физически лица, които по силата на националното право носят отговорност за
нарушението.

2.
Наложените за целите на параграф 1 административни наказания и други административни мерки са ефективни,
пропорционални и възпиращи.
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3.
Ако държавите членки са избрали, в съответствие с параграф 1 от настоящия член, да предвидят наказателноправни
санкции за нарушенията на разпоредбите, посочени в същия параграф, те правят необходимото за въвеждането на
подходящи мерки, така че компетентните органи да разполагат с всички необходими правомощия за връзка със
съдебните органи, органите за наказателно преследване или органите на наказателното правосъдие в рамките на тяхната
юрисдикция с оглед получаването на конкретни сведения за наказателни разследвания или производства, образувани за
предполагаеми нарушения на членове 4 и 15, както и предоставянето на тази информация на други компетентни органи и
на ЕОЦКП в изпълнение на тяхното задължение за сътрудничество помежду им, и когато е уместно, с ЕОЦКП за целите на
настоящия регламент.
При упражняването на правомощията си за налагане на санкции компетентните органи могат да си сътрудничат с компе
тентните органи на другите държави членки и с компетентните органи на съответната трета държава.
Компетентните органи могат да си сътрудничат с компетентните органи на другите държави членки и за улесняване на
събирането на имуществени санкции.
4.
Държавите членки в съответствие с националното право предоставят на компетентните органи правомощието да
прилагат най-малко следните административни санкции и други административни мерки в случай на нарушенията,
посочени в параграф 1:
а) заповед, с която от лицето, носещо отговорност за нарушението, се изисква да преустанови неправомерното поведение и
да се въздържа от повтарянето му;
б) публично изявление, в което се посочва отговорното лице и естеството на нарушението в съответствие с член 26;
в) отнемане на разрешението или спиране на действието му;
г) временна забрана за всяко лице, натоварено с управленски отговорности, или всяко физическо лице, за което се счита,
че е отговорно за нарушението, да изпълнява управленски функции;
д) максимални административни имуществени санкции най-малко в трикратен размер на придобитата печалба или избег
натата загуба вследствие на нарушението, когато размерът им може да бъде определен от съответния орган, дори тези
санкции да надвишават сумите, посочени в букви е) и ж);
е) по отношение на физическите лица: максимални административни имуществени санкции в размер на най-малко
5 000 000 евро или — в държавите членки, чиято парична единица не е еврото — на равностойността им в
националната парична единица към 12 януари 2016 г.;
ж) по отношение на юридическите лица — максимални административни имуществени санкции в размер на най-малко:
i) 5 000 000 EUR или — в държавите членки, чиято парична единица не е еврото — на равностойността им в
националната парична единица към 12 януари 2016 г., или до 10 % от общия годишен оборот на юридическото
лице според последните налични счетоводни отчети, одобрени от управителния орган, за нарушения на член 4;
ii) 15 000 000 EUR или — в държавите членки, чиято парична единица не е еврото — на равностойността им в
националната парична единица към 12 януари 2016 г., или до 10 % от общия годишен оборот на юридическото
лице според последните налични счетоводни отчети, одобрени от управителния орган, за нарушения на член 15.
За целите на буква ж),подточки i) и ii) от първа алинея, ако юридическото лице е дружество майка или дъщерно дружество
на дружеството майка, което в съответствие с Директива 2013/34/ЕС трябва да изготвя консолидирани финансови отчети,
приложимият общ годишен оборот е общият годишен оборот или съответният вид приход съгласно съответния счетоводен
режим според последните налични консолидирани отчети, одобрени от управителния орган на първостепенното дружество
майка.
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Държавите членки могат да предвидят за компетентните органи правомощия в допълнение към посочените в настоящия
параграф. Държавите членки могат също да определят по-широк обхват и по-висок размер на санкциите от предвидените в
настоящия параграф.
5.
Нарушаването на член 4, не засяга валидността на условията на СФЦК или възможността на страните да прилагат
условията за СФЦК. Нарушаването на член 4, не поражда право на обезщетение от страна по СФЦК.
6.
Държавите членки могат да решат да не определят правила за административните санкции и другите админист
ративни мерки, посочени в параграф 1, когато нарушенията, посочени в посочения параграф, са вече предмет на наказа
телноправни санкции в националното им право преди 13 януари 2018 г. Когато вземат решение да не определят правила
за административните санкции и другите административни мерки, държавите членки съобщават на Комисията и ЕОЦКП
подробни данни за съответните части от своето национално наказателно право.
7.
До 13 юли 2017 г. държавите членки уведомяват Комисията и ЕОЦКП за правилата във връзка с параграфи 1, 3 и 4.
Те уведомяват незабавно Комисията и ЕОЦКП за всякакви последващи изменения на тези разпоредби.
Член 23
Определяне на административни санкции и други административни мерки
Държавите членки гарантират, че при определяне на вида и размера на административните санкции и другите админист
ративни мерки компетентните органи вземат предвид всички съответни обстоятелства, включително по целесъобразност:
а) тежестта и продължителността на нарушението;
б) степента на отговорност на отговорното за нарушението лице;
в) финансовото състояние на отговорното за нарушението лице въз основа на показатели като общия оборот — при
юридическо лице или годишния доход — при физическо лице;
г) значимостта на реализираната печалба или избегнатата загуба от отговорното за нарушението лице, доколкото размерът
им може да се определи;
д) степента на сътрудничество на отговорното за нарушението лице с компетентния орган, без да се засяга необходимостта
това лице принудително да възстанови придобитата печалба или избегната загуба;
е) предишни нарушения от отговорното за нарушението лице.
Компетентните органи могат да вземат предвид допълнителни фактори към посочените в параграф 1, когато определят вида
и размера на административните санкции и другите административни мерки.
Член 24
Подаване на сигнали за нарушения
1.
Компетентните органи създават ефективни механизми, които да позволяват подаването на сигнали до други
компетентни органи за действителни или потенциални нарушения на членове 4 и 15.
2.

Механизмите, посочени в параграф 1, включват най-малко:

а) специфични процедури за получаване на съобщения за нарушения на член 4 или член 15 и тяхното проследяване,
включително осигуряване на защитени комуникационни канали за такива сигнали;
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б) подходяща защита срещу репресивни мерки, дискриминация или други видове несправедливо отношение за работещите
по трудов договор лица, които подават сигнал за нарушение на член 4 или член 15 или са обвинени в такова;
в) защита на личните данни както на лицето, което подава сигнал за нарушение на член 4 или член 15, така и на лицето,
за което се предполага, че е извършило нарушението, включително защита на всички етапи от процедурата с оглед
запазване поверителността на самоличността, без да се засягат разпоредбите в националното право за разкриване на
информация в контекста на разследвания или последващи съдебни производства.
3.
Контрагентите разполагат с подходящи вътрешни процедури, чрез които служителите им да могат да подават сигнали
за нарушения на членове 4 и 15.
Член 25
Обмен на информация с ЕОЦКП
1.
Компетентните органи ежегодно представят на ЕОЦКП обобщена и подробна информация за всички административни
санкции и други административни мерки, наложени от тях в съответствие с член 22. ЕОЦКП публикува обобщена
информация в годишен доклад.
2.
Ако държавите членки са избрали да предвидят наказателноправни санкции за нарушенията на разпоредбите,
посочени в член 22, техните компетентни органи предоставят на ЕОЦКП ежегодно в анонимизиран и обобщен вид
данни за всички предприети наказателни разследвания и наложени наказателноправни санкции. ЕОЦКП публикува в
годишен доклад информацията за наложените наказателноправни санкции.
3.
Когато компетентният орган оповестява публично административна санкция или друга административна мярка или
наказателноправна санкция, той същевременно уведомява за това ЕОЦКП.
4.
ЕОЦКП разработва проекти за технически стандарти за изпълнение, с които се определят процедурите и формулярите
за обмен на информацията, посочена в параграфи 1 и 2.
ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти за технически стандарти за изпълнение до 13 януари 2017 г.
На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първата алинея технически стандарти за изпълнение в
съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
Член 26
Публикуване на решенията
1.
При условията на параграф 4 от настоящия член държавите членки гарантират, че компетентните органи публикуват
на своя уебсайт всяко решение за налагане на административна санкция или друга административна мярка във връзка с
нарушение на член 4 или член 15 незабавно след като уведомят за него лицето, за което то се отнася.
2.
Публикуваната в съответствие с параграф 1 информация включва най-малко вида и естеството на нарушението и
самоличността на лицето, за което се отнася решението.
3.

Параграфи 1 и 2 не се прилагат за решения, с които се налагат мерки с разследващ характер.

Ако след оценка на всеки отделен случай компетентният орган счете, че публикуването на самоличността на юридическото
лице, за което се отнася решението, или на личните данни на физическо лице, ще бъде несъразмерно, или ако такова
публикуване би застрашило текущо разследване или стабилността на финансовите пазари, той избира един от следните
варианти на действие:
а) забавя публикуването на решението до момента, в който основанията за това забавяне отпаднат;
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б) публикува решението, без да съобщава имената на нарушителите, по начин, съобразен с националното право, ако такова
публикуване осигурява ефективна защита на личните данни, и по целесъобразност отлага публикуването на съответните
данни за разумен период, когато очаква, че причините за публикуването без да се съобщават лични данни ще престанат
да съществуват до изтичането на този период;
в) не публикува решението, ако според компетентния орган публикуването в съответствие с букви а) или б) няма да е
достатъчно, за да се гарантира, че:
i) стабилността на финансовите пазари не би била застрашена; или
ii) публикуването на такива решения по отношение на мерки, за които се смята, че са незначителни по своя характер е
пропорционално.
4.
Когато решението е предмет на обжалване пред национален съдебен, административен или друг орган, компетентните
органи също незабавно публикуват на своя уебсайт тази информация, както и всяка последваща информация относно
резултата от това обжалване. Публикува се и всяко решение, с което се отменя решение, предмет на обжалване.
5.
Компетентните органи информират ЕОЦКП относно всички административни санкции и други административни
мерки, които са наложени, но не са публикувани в съответствие с параграф 3, буква в), включително всяко обжалване
във връзка с тях и резултата от него. Държавите членки правят необходимото компетентните органи да получават
информация и окончателното съдебно решение във връзка с всяка наложена наказателноправна санкция и да го представят
на ЕОЦКП. ЕОЦКП поддържа централна база данни за административните санкции и другите административни мерки и
наказателноправни санкции, за които му е било съобщено, единствено за целите на обмена на информация между компе
тентните органи. Тази база данни е достъпна само за компетентните органи и се актуализира въз основа на предоставената
от тях информация.
6.
Компетентните органи гарантират, че всяко решение, което е публикувано в съответствие с настоящия член, е
достъпно на техния уебсайт най-малко за срок от пет години след публикуването му. Личните данни, съдържащи се в
посочените решения, се съхраняват на уебсайта на компетентния орган само за срока, който е необходим съгласно
приложимите правила за защита на данните.
Член 27
Право на обжалване
Държавите членки гарантират, че решенията и мерките, взети съгласно настоящия регламент, са надлежно обосновани и
подлежат на обжалване пред правораздавателен орган. Правото на обжалване пред правораздавателен орган се прилага
също и за случаите, при които не е било взето решение в рамките на шест месеца от подаването на заявление за
разрешение, което съдържа цялата необходима информация.
Член 28
Санкции и други мерки за целите на членове 13 и 14
Санкциите и другите мерки, определени в съответствие с Директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС, се прилагат за нарушения
на член 13 или член 14 от настоящия регламент.
ГЛАВА IX
ПРЕГЛЕД

Член 29
Доклади и преглед
1.
В срок от 36 месеца след датата на влизане в сила на делегирания акт, приет от Комисията съгласно член 4, параграф
9, Комисията, след консултации с ЕОЦКП, представя доклад относно ефективността, ефикасността и пропорционалността
на задълженията, предвидени в настоящия регламент на Европейския парламент и на Съвета, заедно с евентуални
подходящи предложения. Този доклад включва по-специално обзор на сходните задължения за докладване, предвидени
в трети държави, като се взема предвид работата на международно равнище. Обръща се внимание и на докладването за
всички сделки от значение, които не са включени в обхвата на настоящия регламент, като се вземат предвид всички
значителни промени в пазарните практики, както и на възможното въздействие върху нивото на прозрачност на сделките за
финансиране с ценни книжа.
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За целите на доклада, посочен в първа алинея, в срок от 24 месеца след датата на влизане в сила на делегирания акт, приет
от Комисията съгласно член 4, параграф 9, и на всеки три години след това или по-често, когато възникнат значителни
промени в пазарните практики, ЕОЦКП представя доклад пред Европейския парламент, Съвета и Комисията относно
ефикасността на докладването, като се вземат предвид целесъобразността на едностранното докладване, по-специално във
връзка с обхвата на отчитане и качеството, както и намаляването на отчетите за регистрите на трансакции, а също и
относно значителни промени в пазарните практики с акцент върху сделки с еквивалентна цел или ефект за СФЦК.
2.
След приключване на работата на международно равнище и вземането ѝ предвид, посоченият в параграф 1 доклад
идентифицира и съществени рискове, свързани с използването на СФЦК от кредитни институции и допуснати до борсова
търговия дружества и анализира дали е целесъобразно тези субекти да предоставят допълнителни сведения в периодичните
си доклади.
3.
До 13 октомври 2017 г. Комисията представя доклад до Европейския парламент и до Съвета относно напредъка в
международните усилия за смекчаване на рисковете, свързани със СФЦК, включително относно препоръките на СФС за
намаляване на стойността на обезпечението на СФЦК с нецентрализиран клиринг, и за целесъобразността на тези
препоръки за пазарите на Съюза. Комисията представя този доклад заедно с евентуални подходящи предложения.
За тази цел ЕОЦКП, до 13 октомври 2016 г. в сътрудничество с ЕБО и ЕССР и като се отчитат надлежно международните
усилия, представя доклад до Европейския парламент, до Съвета и до Комисията и, в който се оценява:
а) дали използването на СФЦК води до натрупване на значителен ливъридж, който не е разгледан в действащата
нормативна уредба;
б) при необходимост, наличните варианти за справяне с такова натрупване;
в) дали са необходими допълнителни мерки за намаляване на процикличността на този ливъридж.
В доклада на ЕОЦКП се отчита също така количественото въздействие на препоръките на СФС.
4.
В срок от 39 месеца след датата на влизане в сила на делегирания акт, приет от Комисията съгласно член 4, параграф
9 и в рамките на шест месеца след представянето от ЕОЦКП на актуализирания доклад, посочен във втора алинея от
настоящия параграф, Комисията, след консултации с ЕОЦКП, представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за
прилагането на член 11, по-специално относно това дали таксите, начислени на регистрите на трансакции са пропор
ционални на оборота на съответния регистър на трансакции и ограничени до пълното покриване на необходимите разходи
на ЕОЦКП за регистрацията, признаването и надзора на регистрите на трансакции, както и за възстановяването на всякакви
разходи, които могат да възникнат за компетентните органи при извършване на дейностите съгласно настоящия регламент,
по-специално в резултат на делегиране на задачи в съответствие с член 9, параграф 1.
За целите на докладите на Комисията, посочени в първата в срок от 33 месеца след датата на влизане в сила на
делегирания акт, приет от Комисията съгласно член 4, параграф 9 и на всеки три години след това или по-често,
когато са въведени съществени промени в таксите, ЕОЦКП представя пред Комисията доклад относно таксите, които се
събират от регистрите на трансакции в съответствие с настоящия регламент. В тези доклади се посочват най-малко
необходимите разходи на ЕОЦКП, свързани с регистрацията, признаването и надзора на регистрите на трансакции,
разходите, възникнали за компетентните органи при извършване на дейностите съгласно настоящия регламент, поспециално в резултат на делегиране на задачи, както и таксите, които се събират от регистрите на трансакции и пропор
ционалността им по отношение на оборота на регистрите на трансакции.
5.
След консултация с ЕССР ЕОЦКП публикува годишен доклад относно обобщените количества СФЦК по вид
контрагент и сделка въз основа на данните, докладвани в съответствие с член 4.
ГЛАВА Х
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 30
Упражняване на делегираните правомощия
1.
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия
член условия.
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2.
Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 4, и в член 11, параграф 2, се предоставя
на Комисията за неопределен срок, считано от 12 януари 2016 г.

3.
Делегирането на правомощията, посочено в член 2, параграф 4, и в член 11, 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 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 член 2, параграф 4, и член 11, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито
Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два 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 Евро
пейския парламент или на Съвета.

Член 31
Процедура на комитет
1.
Комисията се подпомага от Европейския комитет по ценни книжа, създаден с Решение 2001/528/ЕО на Комисия
та (1). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (2).

2.

При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 32
Изменения на Регламент (ЕС) № 648/2012
Регламент (ЕС) № 648/2012 се изменя, както следва:

1) В член 2 точка 7 се заменя със следното:

„7) „извънборсов дериват“ или „извънборсов договор за дериват“ означава договор за дериват, чието изпълнение не се
извършва на регулиран пазар по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО или на пазар
в трета държава, считан за еквивалентен на регулиран пазар съгласно член 2а от настоящия регламент;“.

2) Вмъква се следният член:

„Член 2а
Решения относно еквивалентността за целите на определението за извънборсови деривати
1.
За целите на член 2, точка 7 от настоящия регламент, пазарът на дадена трета държава се счита за еквивалентен
на регулиран пазар по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО, когато спазва правно
обвързващи изисквания, които са еквивалентни на изискванията, установени в дял III от посочената директива и
подлежи на ефективен надзор и правоприлагане в тази трета държава на текуща база, както е определено от
Комисията в съответствие с процедурата, посочена в параграф 2 от настоящия член.
(1) Решение 2001/528/ЕО на Комисията от 6 юни 2001 г. за създаване на Европейския комитет по ценни книжа (ОВ L 191, 13.7.2001 г.,
стр. 45).
(2) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и
принципи 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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2.
Комисията може да приема актове за изпълнение, с които определя, че пазарът на дадена трета държава спазва
правно обвързващи изисквания, които са еквивалентни на изискванията, установени в дял III от Директива 2004/39/ЕО
и подлежи на ефективен надзор и правоприлагане в тази трета държава на текуща база за целите на параграф 1.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 86, параграф 2 от
настоящия регламент.

3.
Комисията и ЕОЦКП публикуват на своите уебсайтове списък на пазарите, които трябва да се считат за еквива
лентни в съответствие с акта за изпълнение, посочен в параграф 2. Този списък се актуализира периодично.“

3) В член 81 параграф 3 се заменя със следното:

„3.
Регистърът на трансакции предоставя достъп до необходимата информация на следните образувания, за да могат
те да изпълняват съответните си отговорности и мандати:

а) ЕОЦКП;

б) ЕБО;

в) ЕОЗППО;

г) ЕССР;

д) компетентния орган, осъществяващ надзор на ЦК, които имат достъп до регистъра на трансакции;

е) компетентния орган, осъществяващ надзор върху местата за търговия на отчитаните договори;

ж) съответните членове на ЕСЦБ, включително ЕЦБ при осъществяването на своите задачи в рамките на единния
надзорен механизъм съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (*);

з) съответните органи на трети държави, с които Съюзът е сключил международно споразумение съгласно член 75;

и) надзорните органи, определени съгласно член 4 от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съве
та (**);

й) съответните органи на Съюза за ценни книжа и пазари, чиито съответни надзорни отговорности и мандати включват
договори, пазари, участници и активи, които попадат в обхвата на настоящия регламент;

к) съответните органи на трети държави, които са сключили споразумения за сътрудничество с ЕОЦКП съгласно
член 76;

л) Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, създадена с Регламент (ЕО) № 713/2009 на Евро
пейския парламент и на Съвета (***);
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м) органите за преструктуриране, определени съгласно член 3 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета (****);
н) Единния съвет за преструктуриране, създаден с Регламент (ЕС) № 806/2014;
о) компетентните органи или националните компетентни органи по смисъла на Регламенти (ЕС) № 1024/2013 и (ЕС)
№ 909/2014 и на Директиви 2003/41/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС и2014/65/ЕС, и надзорните
органи по смисъла на Директива 2009/138/ЕО;
п) компетентните органи, определени в съответствие с член 10, параграф 5 от настоящия регламент.
___________
(*) Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка
на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ
L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).
(**) Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за
поглъщане (ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12).
(***) Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция
за сътрудничество между регулаторите на енергия (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1).
(****) Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за
възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на
Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО,
2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) №
648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).“

Член 33
Влизане в сила и прилагане
1.
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз.
2.

Настоящият регламент се прилага от 12 януари 2016 г., с изключение на:

а) член 4, параграф 1, който се прилага:
i) 12 месеца след датата на влизане в сила на делегирания акт, приет от Комисията съгласно член 4, параграф 9, за
финансови контрагенти посочени в член 3, точка 3, букви а) и б) и образуванията от трети държави, посочени в
член 3, точка 3, буква ѝ), което би изисквало разрешение или регистрация в съответствие със законодателството,
посочено в член 3, точка 3, букви а) и б), ако са установени в Съюза;
ii) 15 месеца след датата на влизане в сила на делегирания акт, приет от Комисията съгласно член 4, параграф 9, за
финансови контрагенти, посочени в член 3, точка 3, букви ж) и з) и образуванията от трети държави, посочени в
член 3, точка 3, буква и), което би изисквало разрешение или регистрация в съответствие със законодателството,
посочено в член 3, точка 3, букви ж) и з), ако са установени в Съюза;
iii) 18 месеца след датата на влизане в сила на делегирания акт, приет от Комисията съгласно член 4, параграф 9, за
финансови контрагенти, посочени в член 3, точка 3, букви в)—е) и образуванията от трети държави, посочени в
член 3, точка 3, буква и), което би изисквало разрешение или регистрация в съответствие със законодателството,
посочено в член 3, точка 3, букви в)—е), ако са установени в Съюза; и
iv) 21 месеца след датата на влизане в сила на делегирания акт, приет от Комисията съгласно член 4, параграф 9 за
нефинансови контрагенти;
б) член 13, който се прилага считано от 13 януари 2017 г.;
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в) член 14, който се прилага считано от 13 юли 2017 г. в случай на предприятия за колективно инвестиране, при
условията на Директива 2009/65/ЕО или Директива 2011/61/ЕС и които са образувани преди 12 януари 2016 г.;
г) член 15, който се прилага считано от 13 юли 2016 г., включително за споразумения за финансово обезпечение,
съществуващи към посочената дата.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Страсбург на 25 ноември 2015 година.

За Европейския парламент

За Съвета

Председател

Председател

M. SCHULZ

N. SCHMIT
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Раздел А — Информация, която се представя в шестмесечния и годишния доклад на ПКИПЦК и в годишния доклад на АИФ
Общи сведения:

— стойността на предоставените в заем ценни книжа и стоки като дял от общия размер на активите, които могат да бъдат
заемани, от който са изключени парите в брой и паричните еквиваленти;
— стойността на активите, използвани в отделните видове СФЦК и суапове за обща доходност, изразени като абсолютна
стойност (във валутата на предприятието за колективно инвестиране) и като дял от управляваните от предприятието за
колективно инвестиране активи (УА).
Данни относно концентрацията:

— Десетте най-големи емитенти на обезпечение във всички СФЦК и суапове за обща доходност (разбивка на обемите на
ценните книжа и стоки за обезпечение, получени на името на всеки емитент);
— Десетте най-значими контрагенти поотделно за всеки вид СФЦК и суапове за обща доходност (име на контрагента и
брутен размер на сделките в процес на изпълнение).
Обобщени данни за сделките поотделно за всеки вид СФЦК и суапове за обща доходност — с разбивка по следните
категории:

— Вид и качество на обезпечението;
— Профил на матуритета на обезпечението с разбивка по следните матуритетни групи: по-малко от един ден, един ден до
една седмица, една седмица до един месец, един месец до три месеца, три месеца до една година, над една година,
отворен матуритет;
— Парична единица на обезпечението;
— Профил на матуритета на СФЦК и на суаповете за обща доходност с разбивка по следните матуритетни групи: по-малко
от един ден, един ден до една седмица, една седмица до един месец, един месец до три месеца, три месеца до една
година, над една година, отворени сделки;
— Държавата, в която са установени контрагентите;
— Сетълмент и клиринг (напр. тристранен, с централен контрагент, двустранен).
Данни за повторното използване на обезпечения:

— Дял от полученото обезпечение, който се използва повторно, в сравнение с максималната стойност, посочена в
проспекта или в информацията, която се оповестява на инвеститорите;
— Приходи за предприятието за колективно инвестиране от реинвестирането на парични обезпечения.
Съхранение на обезпеченията, получени от предприятието за колективно инвестиране в рамките на СФЦК и на суапове за
обща доходност:

Брой и имена на попечителите и стойност на служещите като обезпечение активи, които съхранява всеки от попечителите
Съхранение на обезпеченията, предоставени от предприятието за колективно инвестиране в рамките на СФЦК и на суапове
за обща доходност:

Дял на обезпеченията, които се съхраняват в отделни сметки, в групови сметки или други видове сметки
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Данни за приходите и разходите за всеки вид СФЦК и суапове за обща доходност, с разбивка за предприятието за
колективно инвестиране, управителя на предприятието за колективно инвестиране и трети страни (напр. посредника при
заема), в абсолютна стойност и като процент от общите приходи, генерирани от съответния вид СФЦК и суапове за обща
доходност
Раздел Б — Сведения, които се включват в проспекта на ПКИПЦК и в информацията, която АИФ оповестява на
инвеститорите:

— Общо описание на използваните от предприятието за колективно инвестиране СФЦК и суапове за обща доходност и
обосновка на тяхното използване.
— Общи данни, които се докладват за всеки вид СФЦК и суапове за обща доходност
— Видове активи, с които могат да се сключват посочените сделки
— Максимален дял на УА, с които могат да се сключват посочените сделки
— Очакван дял на УА, с които ще се сключва всеки вид от посочените сделки.
— Критерии за подбор на контрагентите (вкл. правен статут, държава на произход, минимален кредитен рейтинг).
— Допустими обезпечения: описание на допустимите обезпечения с оглед на видовете активи, емитента, матуритета,
ликвидността, както и политиката по отношение на диверсификацията и корелацията на обезпеченията.
— Оценка на обезпеченията: описание и обосновка на използваната методика за оценка на обезпеченията, както и
посочване дали се прилага ежедневна преоценка по текуща пазарна стойност и ежедневен марж на отклонение.
— Управление на риска: описание на рисковете, свързани със СФЦК и суаповете за обща доходност, както и на рисковете,
свързани с управлението на обезпеченията, напр. оперативен риск, ликвиден риск, риск от контрагента, риск, свързан с
попечителството, и правен риск, както и, когато е приложимо, рисковете, произтичащи от повторното използване.
— Описание на начина на съхранение на активите, предмет на СФЦК и суапове за обща доходност, и на получените
обезпечения (напр. при попечителя на фонда).
— Описание на всички ограничения (произтичащи от закона или самоналожени) по отношение на повторното използване
на обезпечения.
— Политика във връзка с разпределянето на приходите, генерирани от СФЦК и суапове за обща доходност: описание на
дела на генерирания приход от СФЦК и суапове за обща доходност, който се връща на предприятието за колективно
инвестиране, и на разходите и таксите за управителя или за трети страни (напр. посредника при заема). В проспекта
или при предоставянето на информация на инвеститорите се посочва също дали тези лица и управителят са свързани
страни.
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ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2366 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 25 ноември 2015 година
за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО
и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО
(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 за 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)

През последните години интеграцията на плащанията на дребно в Съюза отбеляза значителен напредък, поспециално в контекста на актовете на Съюза в областта на плащанията, а именно Директива 2007/64/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (4), Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета (5),
Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) и Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския
парламент и на Съвета (7). С Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (8) беше допълнена
правната рамка в областта на платежните услуги, като с нея беше въведено специално ограничение на възможността
търговците на дребно да събират допълнителна такса от клиентите си за използването на определени платежни
средства.

(1) ОВ C 224, 15.7.2014 г., стр. 1.
(2) ОВ C 170, 5.6.2014 г., стр. 78.
(3) Позиция на Европейския парламент от 8 октомври 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от
16 ноември 2015 г.
(4) Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния
пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО (ОВ L 319,
5.12.2007 г., стр. 1).
(5) Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в
рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11).
(6) Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и
пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и
за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).
(7) Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес
изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г.,
стр. 22).
(8) Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за
изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на
Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).
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(2)

Преработената правна рамка на Съюза в областта на платежните услуги беше допълнена от Регламент (ЕС) 2015/751
на Европейския парламент и на Съвета (1). С посочения регламент по-специално се въвеждат правила относно
начисляването на обменни такси за операции, свързани с карти, и се цели да се ускори още повече изграждането
на ефективен интегриран пазар за плащания, свързани с карти.

(3)

Директива 2007/64/ЕО беше приета през декември 2007 г. въз основа на предложение на Комисията от декември
2005 г. Оттогава насам на пазара на плащания на дребно настъпиха значителни технически иновации в резултат на
бързото нарастване на броя на електронните и мобилни плащания и появата на нови видове платежни услуги,
представляващи предизвикателства пред действащата уредба.

(4)

Прегледът на правната рамка на Съюза в областта на платежните услуги, по-специално анализът на въздействието на
Директива 2007/64/ЕО и консултациите във връзка със зелената книга на Комисията от 11 януари 2012 г.,
озаглавена „Към интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни плащания“, показват, че развитието
на услугите поражда значителни предизвикателства от регулаторна гледна точка. Значими области на пазара на
плащания, по-специално картовите, интернет и мобилните плащания, все още са разпокъсани в съответствие с
държавните граници. Много иновативни платежни продукти или услуги не попадат изцяло или в голямата си
част в обхвата на Директива 2007/64/ЕО. Освен това обхватът на Директива 2007/64/ЕО, и по-специално
елементите, които са изключени от нейния обхват — като например някои свързани с плащане дейности — се
оказват в някои случаи прекалено неясни, прекалено общи или просто остарели предвид развитието на пазара. Това
поражда правна несигурност, потенциални рискове за сигурността по платежната верига и липса на защита на
потребителите в определени области. Оказва се, че е трудно за доставчиците на платежни услуги да въведат
иновативни, безопасни и удобни за използване цифрови платежни услуги, които да осигурят на потребителите и
търговците на дребно ефективни, удобни и сигурни платежни методи в Съюза. Във връзка с това има голям
положителен потенциал, който трябва да бъде проучен по-последователно.

(5)

Продължаващото развитие на интегриран вътрешен пазар за сигурни електронни плащания е от решаващо значение
за подпомагането на растежа на икономиката на Съюза и за осигуряването за потребителите, търговците и
дружествата на избор и прозрачност на платежните услуги, така че те да се възползват изцяло от вътрешния пазар.

(6)

С цел отстраняване на пропуските в регулаторната уредба следва да бъдат установени нови правила, като съще
временно се осигури повече правна яснота и последователно прилагане на законодателната рамка в целия Съюз.
Следва да се гарантира, че съществуващите и новите участници на пазара работят при еднакви условия, което
позволява новите средства на плащане да достигнат до по-широк пазар и осигурява високо ниво на защита на
потребителите при използването на тези платежни услуги в целия Съюз. Това следва да доведе до ефикасност в
платежната система като цяло и до по-голям избор и по-голяма прозрачност на платежните услуги, като съще
временно се укрепи доверието на потребителите в хармонизирания пазар на плащанията.

(7)

През последните години се увеличиха рисковете, свързани със сигурността на електронните плащания. Това се дължи
на по-голямата техническа сложност на електронните плащания, постоянно нарастващите обеми на електронни
плащания в световен мащаб и на новосъздадените видове платежни услуги. Безопасността и сигурността на
платежните услуги са задължително условие за доброто функциониране на пазара на платежни услуги. Поради
това ползвателите на платежни услуги следва да бъдат защитени по подходящ начин срещу подобни рискове.
Платежните услуги са от основно значение за извършването на жизнено важни икономически и обществени
дейности.

(8)

Разпоредбите на настоящата директива относно прозрачността и изискванията за предоставяне на информация от
доставчиците на платежни услуги и относно правата и задълженията във връзка с предоставянето и ползването на
платежни услуги следва да се прилагат, когато е целесъобразно, и за операциите, при които един от доставчиците на
платежни услуги се намира извън рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП), с цел да се избегне
използването на различни подходи в различните държави членки във вреда на потребителите. Когато е целесъоб
разно, тези разпоредби следва да бъдат прилагани и по отношение на операциите във всички официални валути
между доставчици на платежни услуги, намиращи се в рамките на ЕИП.

(9)

Наличният паричен превод е проста платежна услуга, основаваща се обикновено на пари в наличност, предоставени
от платеца на доставчика на платежни услуги, който превежда съответната сума, например посредством съобщителна
мрежа, на получател или на друг доставчик на платежни услуги, който действа от името на получателя. В някои
държави членки супермаркети, търговци и други търговци на дребно предоставят на населението съответна услуга,
даваща възможност за плащане на комунални и други обичайни разходи на домакинствата. Тези услуги за плащане
на сметки следва да се разглеждат като налични парични преводи, освен когато компетентните органи преценят, че
дейността попада в друга категория платежни услуги.

(1) Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно обменните такси за платежни операции,
свързани с карти (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 1).
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(10)

Настоящата директива въвежда неутрално определение за приемането на платежна операция, за да се отразят не
само традиционните модели на приемане, структурирани около използването на платежни карти, но и различните
бизнес модели, включително тези, при които участва повече от един приемащ субект. Това следва да гарантира
еднаква защита за всички търговци, независимо от използвания платежен инструмент, когато дейността е еднаква с
приемането на картови операции. Техническите услуги, предоставяни на доставчиците на платежни услуги, като
например обикновеното обработване и съхраняване на данни или управлението на терминали, не следва да се считат
за съставляващи приемане. Освен това при някои модели на приемане не се предвижда действителен превод на
средства от приемащия субект към получателя, тъй като страните могат да уговорят други форми на сетълмент.

(11)

Предвиденото изключение от обхвата на Директива 2007/64/ЕО във връзка с платежните операции, извършени чрез
търговски представител от името на платеца или на получателя, се прилага по много различни начини в държавите
членки. Някои държави членки позволяват изключението да се използва от платформи за електронна търговия,
които действат като посредник от името както на отделните продавачи, така и на купувачите, без да имат реална
възможност да договарят или да сключват договори за продажбата или покупката на стоки или услуги. Това
прилагане на изключението надхвърля предвидения му обхват, установен в посочената директива, и може да
увеличи рисковете за потребителите, тъй като тези доставчици остават извън осигурената от правната рамка
защита. Различното прилагане води и до нарушаване на конкуренцията на пазара на плащания. Ето защо, за
преодоляване на тези проблеми изключението следва да се прилага, когато представителите действат само от
името на платеца или само от името на получателя, независимо дали са във владение на средствата на клиента
или не. Когато представителите действат от името на платеца и на получателя (например чрез някои платформи за
електронна търговия), те следва да бъдат изключени от обхвата само ако в нито един момент не влизат във владение,
нито поемат контрол върху средствата на клиента.

(12)

Настоящата директива следва да не се прилага по отношение на дейностите на дружествата за транспортиране на
пари и ценности и на дружествата за управление на касови средства, когато тези дейности са ограничени до
физическия превоз на банкноти и монети.

(13)

Обратната информация от пазара показва, че платежните дейности, обхванати от изключението за ограничена
мрежа, често са свързани със значителни по обем и стойност плащания и предлагат на потребителите стотици
или хиляди различни продукти и услуги. Това не отговаря на целта на изключението за ограничена мрежа,
предвидено в Директива 2007/64/ЕО, и води до по-големи рискове и липса на правна защита за ползвателите
на платежни услуги, особено за потребителите, и очевидни недостатъци за регулираните участници на пазара. За да
се ограничат тези рискове, един и същ инструмент следва да не може да бъде използван за извършването на
платежни операции за придобиване на стоки и услуги в рамките на повече от една ограничена мрежа, нито за
придобиването на неограничен набор от стоки и услуги. Даден платежен инструмент следва да се смята за използван
в рамките на такава ограничена мрежа, ако може да се използва само при следните обстоятелства: първо, за
закупуване на стоки и услуги от конкретен търговец на дребно или конкретна верига за продажби на дребно,
когато участващите субекти са пряко обвързани от търговски договор, в който например е предвидено използването
на една-единствена платежна марка и тази платежна марка се използва на местата на продажба и се обозначава,
когато е възможно, върху платежния инструмент, който може да бъде използван в тях; второ, за закупуване на много
ограничен набор от стоки или услуги, например когато възможностите за ползване са фактически ограничени до
краен брой функционално свързани стоки или услуги, независимо от географското местоположение на мястото на
продажба; или трето, когато платежният инструмент се регулира от национален или регионален публичен орган за
конкретни социални или данъчни цели за придобиването на конкретни стоки или услуги.

(14)

Платежните инструменти, попадащи в обхвата на изключението за ограничена мрежа, биха могли да включват карти
от вериги магазини, карти за покупка на гориво, членски карти, карти за обществения транспорт, талони за
паркиране, ваучери за храна или ваучери за конкретни услуги, които понякога са предмет на специална данъчна
или трудовоправна уредба, чиято цел е да насърчава използването на такива инструменти за постигането на целите
на социалното законодателство. Когато такъв инструмент със специална цел се превърне в инструмент с общо
предназначение, изключението от обхвата на настоящата директива следва да не се прилага повече. Инструменти,
които могат да бъдат използвани за покупки в магазини на конкретно посочени търговци, следва да не се изключват
от обхвата на настоящата директива, тъй като такива инструменти обикновено са предназначени за непрекъснато
разрастваща се мрежа от доставчици на услуги. Изключението за ограничена мрежа следва да се прилага в съчетание
със задължението на потенциалните доставчици на платежни услуги за съобщаване на дейностите, попадащи в
неговия обхват.

(15)

Определени платежни операции, извършвани посредством далекосъобщително или информационно технологично
устройство, са изключени от обхвата на Директива 2007/64/ЕО, когато мрежовият оператор действа не само като
посредник при доставката на цифрови стоки и услуги чрез въпросното устройство, но също така добавя стойност
към тези стоки или услуги. По-специално това изключение позволява т.нар. „директно фактуриране“ при оператора
за онлайн услуги или директни покупки на сметката за мобилния телефон, които, като се започне от тоновете при
позвъняване и услугите с добавена стойност (premium SMS-services), допринасят за развитието на нови бизнес
модели, които се основават на продажба на цифрово съдържание и на гласови услуги с ниска стойност. Тези услуги
включват забавления, като чат и теглене на съдържание от рода на видеоматериали, музика и игри, информация,
например за времето, новините, получаване на актуална информация за спортни събития, търсене на информация за
фондовите борси или в указатели, участия в телевизионни и радиопредавания, като гласуване, участие в състезания и
коментари в реално време. Получената от пазара информация показва,че липсват данни тези платежни операции,
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които се приемат с доверие от потребителите като удобни за малки по размер плащания, да са се развили в обща
платежна посредническа услуга. Поради неясната редакция на съответното изключение обаче то се прилага по
различен начин в държавите членки, което води до липса на правна сигурност за операторите и потребителите,
а понякога до искането платежни посреднически услуги да се ползват с неограничено изключение от обхвата на
Директива 2007/64/ЕО. Поради това е целесъобразно да се изясни и ограничи обхватът на прилагане на изклю
чението за тези доставчици на услуги, като се изброят видовете платежни операции, за които то се прилага.
(16)

Изключението, свързано с определени платежни операции, извършвани посредством далекосъобщително или инфор
мационно технологично устройство, следва да се прилага най-вече за микроплащания за цифрово съдържание и
гласови услуги. Следва да се посочат ясно платежните операции за закупуването на електронни билети, за да се
вземе предвид развитието в областта на плащанията, по-специално възможността клиентите да поръчват, заплащат,
получават и заверяват електронни билети от всяко място и по всяко време с помощта на мобилни телефони или
други устройства. Електронните билети позволяват и улесняват предоставянето на услуги, които потребителите в
противен случай биха могли да закупят под формата на хартиен билет и които включват транспорт, забавления,
паркинг и вход за различни събития, но не и материални стоки. По този начин с тях се намаляват производствените
разходи и разходите за доставка, свързани с традиционните начини за издаване на хартиени билети, и се увеличава
удобството за клиентите, като се осигуряват нови, по-прости начини за закупуване на билети. С цел да се намали
тежестта за организациите, които събират дарения с благотворителна цел, е необходимо свързаните с такива дарения
платежни операции също да бъдат изключени. Държавите членки следва да могат да ограничат в съответствие с
националното право изключението до дарения, които се събират в полза на регистрирани благотворителни орга
низации. Изключението като цяло следва да се прилага само когато стойността на платежната операция е под
определен праг, за да може да бъде ясно ограничено до плащания с нисък рисков профил.

(17)

Единната зона за плащания в евро (SEPA) улесни създаването на общи за Съюза „звена за плащания“ и „звена за
събиране на вземания“, което дава възможност за централизиране на платежните операции на една и съща група. Във
връзка с това платежните операции между предприятие майка и негово дъщерно предприятие или между дъщерни
предприятия на едно и също предприятие майка, извършвани от доставчик на платежни услуги, който е част от
същата група, следва да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива. Събирането на платежни нареждания
от името на група от страна на предприятие майка или негово дъщерно предприятие за по-нататъшно предаване на
доставчик на платежни услуги не следва да се счита за платежна услуга за целите на настоящата директива.

(18)

Директива 2007/64/ЕО изключва от своя обхват платежни услуги, предлагани от оператори на терминални
устройства АТМ („банкомати“), които са независими от доставчици на платежни услуги, обслужващи сметки.
Това изключение насърчи ръста на независимите услуги, свързани с банкомати, в много държави членки, поспециално в по-слабо населените райони. Пълното изключване на тази бързо разрастваща се част от пазара на
услуги, свързани с банкомати, от обхвата на настоящата директива обаче би довело до объркване относно таксите за
теглене. В презгранични случаи това би могло да доведе до двойно начисляване на такси за едно и също теглене от
доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката, и от оператора на банкомата. Ето защо, за да се запази
предоставянето на услуги, свързани с банкомати, като същевременно да се осигури яснота относно таксите за
теглене, е целесъобразно изключението да се запази, но от операторите на банкомати да се изисква да спазват
специалните разпоредби за прозрачност на настоящата директива. Освен това таксите, прилагани от операторите на
банкомати, не следва да засягат Регламент (ЕО) № 924/2009.

(19)

Доставчиците на услуги, желаещи да се възползват от изключението от обхвата на Директива 2007/64/ЕО, често не
се консултират с компетентните органи за това, дали техните дейности са обхванати или са изключени от обхвата на
посочената директива, като вместо това разчитат на собствената си преценка. Това води до различно прилагане на
определени изключения в отделните държави членки. Освен това изглежда, че някои доставчици на платежни
услуги са използвали определени изключения, за да променят своите бизнес модели, така че предлаганите от тях
платежни дейности да попаднат извън обхвата на посочената директива. Това може да доведе до увеличаване на
рисковете за ползвателите на платежни услуги и различни условия за доставчиците на платежни услуги на
вътрешния пазар. Поради това доставчиците на услуги следва да бъдат задължени да уведомяват компетентните
органи за съответните дейности, така че компетентните органи да могат да преценят дали са спазени изискванията на
съответните разпоредби и да осигурят еднообразно тълкуване на правилата в рамките на вътрешния пазар. Поспециално, за всички изключения, които се основават на спазването на определен праг, следва да се предвиди
процедура за уведомяване с цел да се гарантира спазването на конкретните изисквания.

(20)

Освен това е важно да се включи изискване потенциалните доставчици на платежни услуги да уведомяват компе
тентните органи относно дейностите, които извършват в рамките на ограничена мрежа въз основа на критериите,
установени в настоящата директива, в случай че стойността на платежната операция е над определен праг. Компе
тентните органи следва да преценят дали дейностите, за които са уведомени, могат да се разглеждат като дейности,
извършвани в рамките на ограничена мрежа.

(21)

Определението на понятието „платежни услуги“ следва да бъде неутрално от технологична гледна точка и да дава
възможност за разработване на нови видове платежни услуги, като същевременно се гарантират еднакви оперативни
условия както за съществуващите, така и за новите доставчици на платежни услуги.
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(22)

В настоящата директива следва да се запази подходът, възприет в Директива 2007/64/ЕО, която обхваща всички
видове електронни платежни услуги. Затова не е целесъобразно новите правила да се прилагат за услуги, при които
прехвърлянето на средства от платеца към получателя или техният пренос се извършва единствено в банкноти и
монети, или при които прехвърлянето се основава на чек на хартиен носител, менителница, запис на заповед или
други инструменти на хартиен носител, ваучери на хартиен носител или карти, чрез които на доставчика на
платежни услуги или на друго лице се нарежда да предостави средства на разположение на получателя.

(23)

Настоящата директива не следва да се прилага за платежни операции, извършвани с наличност, тъй като вече
съществува единен платежен пазар за плащания в наличност. Настоящата директива не следва да се прилага и за
платежни операции, извършвани въз основа на чекове на хартиен носител, тъй като поради естеството си тези чекове
не могат да се обработват толкова ефикасно, колкото други средства за плащане. При все това добрата практика в
тази област следва да се основава на принципите, установени в настоящата директива.

(24)

Необходимо е да се определят категориите доставчици на платежни услуги, които законосъобразно могат да
предоставят платежни услуги на територията на Съюза, а именно кредитните институции, които приемат от
ползвателите влогове, които могат да бъдат използвани за финансиране на платежни операции, и към които
следва да продължат да се прилагат пруденциалните изисквания, предвидени в Директива 2013/36/ЕС на Евро
пейския парламент и на Съвета (1); институциите за електронни пари, които издават електронни пари, които могат
да бъдат използвани за финансиране на платежни операции, и към които следва да продължат да се прилагат
пруденциалните изисквания, предвидени в Директива 2009/110/ЕО; платежните институции и пощенските джиро
институции, които имат право да извършват такава дейност съгласно националното право. Прилагането на тази
правна рамка следва да бъде ограничено до онези доставчици на услуги, които предоставят платежни услуги като
обичайно занятие или като стопанска дейност в съответствие с настоящата директива.

(25)

В настоящата директива са предвидени правила относно изпълнението на платежни операции, когато средствата са
електронни пари съгласно определението в Директива 2009/110/ЕО. Настоящата директива обаче не урежда изда
ването на електронни пари, което е предвидено в Директива 2009/110/ЕО. Следователно на платежните институции
не следва да се разрешава да издават електронни пари.

(26)

С Директива 2007/64/ЕО се създаде пруденциален режим, с който се въведе единен лиценз за всички доставчици на
платежни услуги, чиято дейност не е свързана с приемане на влогове или издаване на електронни пари. За целта с
Директива 2007/64/ЕО беше въведена нова категория доставчици на платежни услуги, а именно „платежни инсти
туции“, като бе предвидено лицензиране, при спазване на набор от строги и всеобхватни условия, за юридическите
лица извън съществуващите категории, които желаят да предоставят платежни услуги на територията на Съюза.
Следователно в целия Съюз следва да се прилагат едни и същи условия по отношение на тези услуги.

(27)

След приемането на Директива 2007/64/ЕО се появиха нови видове платежни услуги, особено в областта на
плащанията по интернет. По-специално, настъпи развитие на услугите по иницииране на плащане в областта на
електронната търговия. Тези платежни услуги имат значение за плащанията при електронна търговия, като създават
софтуерен мост между интернет страницата на търговеца и платформата за онлайн банкиране на доставчика на
платежни услуги, обслужващ сметката на платеца, с цел да се инициират плащания по интернет въз основа на
кредитен превод.

(28)

Нещо повече, развитието на технологиите през последните години доведе до появата на някои допълнителни услуги,
като например услуги по предоставяне на информация за сметките. Чрез тези услуги на ползвателя на платежни
услуги се предоставя обобщена информация онлайн относно една или повече платежни сметки, държани при един
или повече доставчици на платежни услуги и достъпни посредством онлайн интерфейси на доставчика на платежни
услуги, обслужващ сметката. По този начин ползвателят на платежни услуги има възможност да получи незабавно
цялостна представа за финансовото си положение във всеки един момент. Тези услуги също следва да бъдат
включени в обхвата на настоящата директива с цел потребителите да получат подходяща защита на данните за
своите плащания и сметки, както и правна сигурност по отношение на статуса на доставчиците на услуги по
предоставяне на информация за сметка.

(29)

Услугите по иницииране на плащане дават възможност на доставчика на услуги по иницииране на плащане да
потвърди пред получателя, че плащането е инициирано, с цел да се насърчи получателят да освободи стоките или да
предостави услугата без неоснователно забавяне. Тези услуги предлагат евтино решение както за търговците, така и
за потребителите, и предоставят на потребителите възможност да пазаруват онлайн, дори и да нямат платежни
карти. Тъй като понастоящем за услугите по иницииране на плащане не се прилага Директива 2007/64/ЕО, те не
подлежат задължително на надзор от компетентен орган и не е необходимо да са съобразени с изискванията на
Директива 2007/64/ЕО. Това повдига редица правни въпроси, като например въпроси относно защитата на

(1) 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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потребителите, сигурността и отговорността, както и въпроси относно конкуренцията и защитата на данни, поспециално по отношение на защитата на данните на ползвателя на платежни услуги в съответствие с правилата на
Съюза за защита на данните. Следователно новите правила трябва да уредят тези въпроси.
(30)

Персонализираните средства за сигурност, използвани за сигурно установяване на идентичността на клиента пряко
от ползвателя на платежните услуги или от доставчика на услуги по иницииране на плащане, обикновено са тези,
които се издават от доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметките. Доставчиците на услуги по
иницииране на плащане не винаги встъпват в договорно правоотношение с доставчиците на платежни услуги,
обслужващи сметките, и независимо от бизнес модела, използван от доставчиците на услуги по иницииране на
плащане, доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметките, следва да предоставят възможност на достав
чиците на услуги по иницииране на плащане да разчитат на процедурите за установяване на идентичността,
предвидени от доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметките, при иницииране на конкретно плащане
от името на платеца.

(31)

Когато предоставя единствено услуги по иницииране на плащане, доставчикът на услуги по иницииране на плащане
не държи средствата на ползвателя на нито един етап от платежната верига. Когато доставчик на услуги по
иницииране на плащане има намерение да предоставя други платежни услуги, във връзка с които държи средствата
на ползвателя, той следва да получи пълен лиценз за предоставяне на тези услуги.

(32)

Услугите по иницииране на плащане се основават на пряк или непряк достъп на доставчиците на услуги по
иницииране на плащане до сметките на платците. Обслужващият сметката доставчик на платежни услуги, който
предоставя механизъм за непряк достъп, следва да разреши и пряк достъп за доставчиците на услуги по иницииране
на плащане.

(33)

Настоящата директива следва да има за цел осигуряването на приемственост на пазара, като се даде възможност
съществуващите и новите доставчици на услуги, независимо от използвания от тях бизнес модел, да предлагат
услугите си при ясна и хармонизирана регулаторна рамка. Без да се засяга необходимостта от осигуряване на
сигурността на платежните операции и защитата на клиентите срещу явни рискове от измама, до началото на
прилагането на тези правила държавите членки, Комисията, Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейският
надзорен орган (Европейският банков орган, създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и
на Съвета (1) (ЕБО) следва да гарантират лоялна конкуренция на този пазар, като избягват неоправданата дискри
минация срещу който и да е съществуващ участник на пазара. Всеки доставчик на платежни услуги, включително
доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката на ползвателя на платежни услуги, следва да може да
предлага услуги по иницииране на плащане.

(34)

Настоящата директива не променя съществено условията за издаване и запазване на лиценз на платежна институция.
Подобно на Директива 2007/64/ЕО условията включват пруденциални изисквания, които са пропорционални на
операционния и финансовия риск, пред който са изправени тези субекти при упражняване на стопанската си
дейност. В тази връзка съществува необходимост от надежден режим за начален капитал, съчетан с оборотен
капитал, който би могъл своевременно да бъде усъвършенстван в зависимост от потребностите на пазара. Поради
разнообразието в областта на платежните услуги настоящата директива следва да допуска използването на различни
методи, съчетани с определени правомощия за преценка при надзора, за да се гарантира, че към еднаквите по вид
рискове се подхожда по еднакъв начин при всички доставчици на платежни услуги. Изискванията по отношение на
платежните институции следва да отразяват обстоятелството, че платежните институции извършват по-специали
зирани и ограничени дейности, като по този начин възникват по-малки и лесни за наблюдение и контрол рискове в
сравнение с рисковете, които възникват в рамките на по-широкия спектър от дейности на кредитните институции.
По-специално на платежните институции следва да се забрани да приемат влогове от ползвателите и следва да им се
разреши да използват средства, получени от ползвателите само за предоставяне на платежни услуги. Необходимите
пруденциални правила, включително относно началния капитал, следва да са подходящи с оглед на риска, свързан
със съответните платежни услуги, предоставяни от платежната институция. Доставчиците на платежни услуги, които
предоставят единствено услуги по иницииране на плащане, следва да се считат за средно рискови по отношение на
началния капитал.

(35)

Доставчиците на услуги по иницииране на плащане и доставчиците на услуги по предоставяне на информация за
сметка, когато предоставят единствено такива услуги, не държат средствата на клиентите. Съответно би било несъ
размерно по отношение на тези нови участници на пазара да се налагат изисквания за собствен капитал. Въпреки
това е важно те да могат да изпълняват задълженията си във връзка със своите дейности. Поради това от тях следва
да се изисква да притежават застраховка „Професионална отговорност“ или друга сравнима гаранция. ЕБО следва, в
съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, да разработи насоки относно критериите, които да бъдат
използвани от държавите членки за определянето на минималната парична стойност на застраховката „Профе
сионална отговорност“ или на друга сравнима гаранция. ЕБО не следва да прави разграничение между застраховката
„Професионална отговорност“ и други сравними гаранции, тъй като те следва да бъдат взаимозаменяеми.

(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).
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(36)

С цел да се избегнат злоупотреби с правото на установяване е необходимо от платежната институция, поискала
лиценз в държава членка, да се изиска да извършва поне част от своята свързана с платежни услуги стопанска
дейност в тази държава членка.

(37)

Следва да се предвиди средствата на ползвателите на платежни услуги да бъдат съхранявани отделно от средствата
на платежната институция. Необходими са изисквания за защитни мерки, когато платежната институция държи
средствата на ползватели на платежни услуги. Когато една и съща платежна институция изпълнява платежна
операция едновременно за платеца и за получателя, а на платеца е отпусната кредитна линия, може да се окаже
подходящо средствата да бъдат съхранявани в полза на получателя, след като тези средства се превърнат във вземане
на получателя към платежната институция. По отношение на платежните институции следва да се прилагат и
изисквания за ефективно предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(38)

Настоящата директива не въвежда промени в задълженията на платежните институции по отношение на счето
водното отчитане или в тяхното задължение за извършване на одит на техните годишни и консолидирани
счетоводни отчети. Изисква се платежните институции да изготвят своите годишни и консолидирани счетоводни
отчети съгласно Директива 86/635/ЕИО на Съвета (1) и Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета (2). Извършва се одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, освен ако
платежната институция не е освободена от това задължение съгласно посочените директиви.

(39)

Когато предоставят една или повече от платежните услуги, обхванати от настоящата директива, доставчиците на
платежни услуги следва винаги да разполагат с платежни сметки, използвани единствено за платежни операции. За
да могат доставчиците на платежни услуги да предоставят платежни услуги, е абсолютно необходимо те да имат
възможност да откриват и поддържат сметки в кредитни институции. Държавите членки следва да гарантират, че
достъпът до такива сметки се предоставя по начин, който е недискриминационен и пропорционален предвид
законната цел, чието постигане се цели с този достъп. Въпреки че достъпът може да бъде само до основни
елементи, той винаги следва да бъде винаги достатъчно широк, за да даде възможност на платежната институция
да предоставя своите услуги безпрепятствено и ефикасно.

(40)

Настоящата директива следва да уреди отпускането на кредити от платежните институции, а именно отпускането на
кредитни линии и издаването на кредитни карти само когато това е тясно свързано с извършването на платежни
услуги. Целесъобразно е платежните институции да могат да отпускат кредити във връзка със своите презгранични
дейности само ако кредитът е отпуснат с цел улесняване извършването на платежни услуги, има краткосрочен
характер и е отпуснат за период не по-дълъг от 12 месеца, включително ако е револвиращ, както и при условие че
кредитът се рефинансира основно чрез използването на собствения капитал на платежната институция, както и на
средства от капиталовите пазари, но не и на средства, държани от името на клиенти за извършване на платежни
услуги. Тези правила не следва да засягат Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) или
друго съответно право на Съюза или национални мерки, отнасящи се до условията за отпускане на кредити на
потребители, които не са хармонизирани с настоящата директива.

(41)

Като цяло практиката показва наличието на задоволително сътрудничество между националните компетентни
органи, които отговарят за издаването на лицензи на платежните институции, упражняват контрол и вземат
решенията за отнемане на тези лицензи. Сътрудничеството между компетентните органи обаче следва да се
засили както по отношение на обменяната информация, така и на съгласуваното прилагане и тълкуване на
настоящата директива, когато лицензирана платежна институция желае да предоставя платежни услуги в държава
членка, различна от държавата членка по произход, като упражнява правото си на установяване или свободата на
предоставяне на услуги (т.нар. „упражняване на дейност в ЕИП въз основа на един лиценз“), включително
посредством интернет. ЕБО следва да съдейства на компетентните органи да уреждат разногласията помежду си в
контекста на презграничното сътрудничество в съответствие с Регламент (ЕС) № 1093/2010. Необходимо е ЕБО да
изготви и проекти на регулаторни технически стандарти относно сътрудничеството и обмена на данни.

(42)

С цел да се увеличи прозрачността по отношение на работата на платежните институции, които са лицензирани или
регистрирани от компетентните органи на държавата членка по произход, включително на техните представители, и
да се гарантира високо ниво на защита на потребителите в Съюза, е необходимо да се осигури лесен публичен
достъп до списъка със субекти, предоставящи платежни услуги. Поради това ЕБО следва да разработи и поддържа
централен регистър, в който да публикува списък с наименованията на субектите, предоставящи платежни услуги.
Държавите членки следва да гарантират, че предоставените от тях данни се актуализират. Тези мерки следва също
така да допринесат за укрепване на сътрудничеството между компетентните органи.

(1) Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети
на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).
(2) Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консоли
дираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г.,
стр. 19).
(3) Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за
отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66).
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(43)

Следва да се подобри осигуряването на точна и актуална информация, като платежните институции бъдат
задължени да информират без неоснователно забавяне компетентните органи в своята държава членка по
произход за всяка промяна, която засяга точността на информацията и предоставените във връзка с получаването
на лиценз доказателства, включително допълнителните представители или подизпълнители. При съмнение компе
тентните органи следва да проверяват верността на получената информация.

(44)

Държавите членки следва да могат да изискват от платежните институции, които извършват дейност на тяхна
територия, чието главно управление се намира в друга държава членка, да им представят периодично отчети за
дейността си на тяхната територия за сведение или за статистически цели. Когато тези платежни институции
извършват дейност въз основа на правото на установяване, тази информация може да се използва и за да се
наблюдава спазването на дялове III и IV от настоящата директива, а държавите членки следва да могат да
изискват от тези платежни институции да определят централно звено за контакт на тяхна територия, за да
улеснят надзора върху мрежите от представители от страна на компетентните органи. ЕБО следва да изготви
проекти на регулаторни стандарти, установяващи критериите за преценка в кои случаи е подходящо да бъде
определено централно звено за контакт и какви следва да бъдат неговите функции. Изискването за определяне на
централно звено за контакт следва да бъде пропорционално с оглед постигането на целта за осигуряване на
подходяща комуникация и предоставяне на информация относно спазването на дялове III и IV в приемащата
държава членка.

(45)

В извънредни ситуации, когато са необходими незабавни действия за преодоляването на сериозна заплаха за
колективните интереси на ползвателите на платежни услуги в приемащата държава членка, например измами в
големи размери, компетентните органи на приемащата държава членка следва да могат да предприемат предпазни
мерки, успоредно с презграничното сътрудничество между компетентните органи на държавата членка по произход
и на приемащата държава членка и до приемането на мерки от страна на компетентните органи на държавата
членка по произход. Тези мерки следва да бъдат подходящи, пропорционални на целта, недискриминационни и с
временен характер. Всички тези мерки следва да са надлежно обосновани. Компетентните органи на държавата
членка по произход на съответната платежна институция, както и други компетентни органи, например Комисията и
ЕБО, следва да бъдат уведомени предварително, а ако не е възможно с оглед на извънредната ситуация — без
неоснователно забавяне.

(46)

Въпреки че настоящата директива определя минималния набор от правомощия, с които следва да разполагат
компетентните органи, когато упражняват надзор над спазването на съответните изисквания от страна на платежните
институции, тези правомощия трябва да се упражняват при съблюдаване на основните права, включително правото
на неприкосновеност на личния живот. Без да се засяга контролът на независим орган (национален орган за защита
на данните) и в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз, държавите членки следва да въведат
подходящи и ефективни гаранции, когато упражняването на тези правомощия може да доведе до злоупотреби или
произвол, представляващи сериозна намеса в тези права, например, когато е целесъобразно, чрез изискване за
предварително разрешение от съдебен орган на съответната държава членка.

(47)

Важно е да се гарантира, че по отношение на всички лица, предоставящи платежни услуги, се прилагат определени
минимални правни и регулаторни изисквания. Затова е желателно да се въведе изискване за регистрация на
идентификационните данни и местонахождението на всички лица, предоставящи платежни услуги, включително
на лицата, които не са в състояние да изпълнят целия спектър от условия за получаване на лиценз като платежни
институции. Този подход е в съответствие с обосновката на Специална препоръка VI на Специалната група за
финансови действия за изпирането на пари (Financial Action Task Force on Money Laundering), която
предвижда създаване на механизъм, чрез който доставчиците на платежни услуги, които не могат да изпълнят
всички условия, определени в посочената препоръка, могат въпреки това да бъдат третирани като платежни инсти
туции. За тази цел, дори когато определени лица са освободени от прилагането на част или на всички условия за
издаване на лиценз, държавите членки следва да ги впишат в регистъра на платежните институции. От съществено
значение обаче е възможността за подобно освобождаване да бъде обвързана със строги изисквания относно
стойността на платежните операции. Платежните институции, които се ползват от такова освобождаване, не
следва да имат нито право на установяване, нито свобода на предоставяне на услуги и не следва да упражняват
тези права непряко, когато са член на платежна система.

(48)

Предвид особения характер на извършваната дейност и на рисковете, свързани с услугите по предоставяне на
информация за сметката, е целесъобразно да се въведе специален пруденциален режим за доставчиците на услуги
по предоставяне на информация за сметки. Доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметки следва
да могат да предоставят услуги на презгранична основа, като се ползват от правилата за „упражняване на дейност в
ЕИП въз основа на един лиценз“.

(49)

За всеки доставчик на платежни услуги е от съществено значение да има достъп до услугите на техническите
инфраструктури на платежните системи. За този достъп обаче следва да се прилагат подходящи изисквания, за да
се осигури целостта и стабилността на тези системи. Всеки доставчик на платежни услуги, който кандидатства за
участие в платежна система, следва да носи риска от собствения си избор на система и да представи пред платежната
система доказателства, че неговата вътрешна организация е достатъчно стабилна, за да понесе всякакви рискове.
Обикновено такива платежни системи включват четиристранни картови схеми, както и големи системи за
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обработка на кредитни преводи и директни дебити. С цел да се гарантира еднакво третиране в целия Съюз на
различните категории лицензирани доставчици на платежни услуги според условията на техния лиценз, е необ
ходимо да се изяснят правилата относно достъпа до платежните системи.

(50)

Следва да се предвиди недискриминационно третиране на лицензираните платежни институции и кредитни инсти
туции, така че всеки доставчик на платежни услуги, участващ в конкуренцията на вътрешния пазар, да може да
ползва при едни и същи условия услугите на техническите инфраструктури на тези платежни системи. Целесъ
образно е да се предвиди различно третиране на лицензираните доставчици на платежни услуги и тези, които се
ползват от освобождаване по настоящата директива, както и от освобождаване по член 3 от Директива
2009/110/ЕО, предвид различията в съответната им пруденциална рамка. Във всеки случай различия в ценовите
условия следва да бъдат допустими само когато са обусловени от различия в направените от доставчиците на
платежни услуги разходи. Това следва да не засяга правото на държавите членки да ограничат достъпа до
системно важни системи в съответствие с Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), както
и компетентността на ЕЦБ и Европейската система на централните банки по отношение на достъпа до платежни
системи.

(51)

Настоящата директива не засяга приложното поле на Директива 98/26/ЕО. Въпреки това, за да се осигури лоялна
конкуренция между доставчиците на платежни услуги, когато участник в определена платежна система, за която се
прилагат условията на Директива 98/26/ЕО, предоставя услуги във връзка с подобна система на лицензиран или
регистриран доставчик на платежни услуги, той следва, при поискване в този смисъл, да предостави достъп до тези
услуги по обективен, пропорционален и недискриминационен начин и на всеки друг лицензиран или регистриран
доставчик на платежни услуги. Доставчиците на платежни услуги, на които е предоставен такъв достъп, не следва
обаче да бъдат считани за участници съгласно определението в Директива 98/26/ЕО и съответно не следва да се
ползват от защитата по посочената директива.

(52)

Разпоредбите относно достъпа до платежни системи следва да не се прилагат по отношение на системите, които са
създадени и се управляват от един доставчик на платежни услуги. Тези платежни системи могат да функционират в
пряка конкуренция с платежните системи или, по-често, в пазарна ниша, която не е в достатъчна степен запълнена
от платежните системи. Тези системи включват тристранни схеми като тристранните картови схеми, доколкото те
никога не действат като реални четиристранни картови схеми, например като разчитат на лицензополучатели,
представители или партньори в рамките на сътрудничество на различни марки. Тези системи обикновено
обхващат и платежни услуги, предлагани от доставчици на далекосъобщителни услуги, при които операторът на
схемата е доставчик на платежни услуги едновременно на платеца и на получателя, както и вътрешни системи на
банкови групи. За да се насърчи конкуренцията, която тези платежни системи от затворен тип могат да породят по
отношение на установените традиционни платежни системи, не би било целесъобразно да се дава достъп на трети
лица до тези частни платежни системи от затворен тип. Независимо от това, за такива системи от затворен тип
следва винаги да се прилагат правилата на Съюза и националните правила в областта на конкуренцията, които може
да наложат предоставянето на достъп до схемите с цел запазване на реалната конкуренция на платежните пазари.

(53)

Потребителите и предприятията не се нуждаят от еднакво ниво на защита, тъй като не са в еднакво положение.
Въпреки че е важно правата на потребителите да се гарантират посредством разпоредби, от които не е възможна
дерогация с договор, разумно е предприятията и организациите да имат право да уговорят различни условия, когато
тези условия не засягат потребителите. Държавите членки обаче следва да имат възможността да предвидят, че
микропредприятията съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (2) се третират по същия
начин като потребителите. При всички случаи някои основни разпоредби на настоящата директива следва да се
прилагат винаги, независимо от статуса на ползвателя.

(54)

С настоящата директива следва да се определят задълженията на доставчиците на платежни услуги във връзка с
предоставянето на информация на ползвателите на платежни услуги, които следва да получават в еднакво висока
степен ясна информация за платежните услуги, за да могат да вземат добре информирани решения и да избират
свободно в рамките на Съюза. От съображения за прозрачност с настоящата директива се установяват хармонизи
раните изисквания, необходими за осигуряване на ползвателите на платежни услуги на необходимата, достатъчна и
разбираема информация както по отношение на договора за платежни услуги, така и по отношение на платежните
операции. С цел да се насърчи гладкото функциониране на единния пазар на платежни услуги държавите членки
следва да приемат само разпоредбите относно информацията, предвидени в настоящата директива.

(1) Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните
системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).
(2) Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124,
20.5.2003 г., стр. 36).
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(55)

Потребителите следва да бъдат защитени от нелоялни или подвеждащи практики в съответствие с Директива
2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), както и с директиви 2000/31/ЕО (2), 2002/65/ЕО (3),
2008/48/ЕО, 2011/83/ЕС (4) и 2014/92/ЕС (5) на Европейския парламент и на Съвета. Разпоредбите на тези
директиви продължават да се прилагат. Нужно е обаче да се поясни по-специално връзката между изискванията
за предоставяне на информация преди сключването на договора, предвидени в настоящата директива и в Директива
2002/65/ЕО.

(56)

За да се повиши ефикасността, изискваната информация следва да отговаря на потребностите на ползвателите и да се
съобщава в стандартен формат. Въпреки това изискванията за информация при еднократна платежна операция следва
да се различават от изискванията при рамков договор, предвиждащ изпълнението на поредица от платежни
операции.

(57)

В практиката рамковите договори и включените в тях платежни операции са много по-разпространени и иконо
мически значими от еднократните платежни операции. Рамков договор е необходим при наличието на платежна
сметка или конкретен платежен инструмент. Ето защо, изискванията за предварителна информация при рамковите
договори следва да бъдат всеобхватни и информацията следва винаги да бъде предоставена на хартиен или друг
траен носител, като разпечатки от устройства за разпечатване на извлечения по сметки, CD-ROM, DVD,
компютърни твърди дискове, на които може да се съхраняват електронни съобщения, както и интернет
страници, при условие че тези страници са достъпни за последващи справки за достатъчен срок за целите на
достъпа до информацията и при условие че тези интернет страници позволяват възпроизвеждането на съхранената
на тях информация в непроменен вид. Доставчикът на платежни услуги и ползвателят на платежни услуги обаче
следва да могат да уговорят в рамковия договор начина на осигуряване на последваща информация относно
изпълнените платежни операции, например при интернет банкиране цялата информация относно платежната
сметка да бъде на разположение онлайн.

(58)

При еднократните платежни операции доставчикът на платежни услуги следва да осигурява по своя собствена
инициатива само съществената информация. Тъй като платецът обикновено присъства при даването на платежното
нареждане, не следва да е необходимо да се изисква информацията винаги да бъде предоставяна на хартиен или друг
траен носител. Доставчикът на платежни услуги следва да може да предостави информацията устно на гишето или
по друг леснодостъпен начин, например чрез излагане на условията на табло в помещенията си. Също така следва да
бъде осигурена информация къде може да бъде намерена по-подробна информация, например на интернет страница.
По искане на потребителя обаче съществената информация следва да му бъде осигурена на хартиен или на друг
траен носител.

(59)

В настоящата директива следва да бъде предвидено правото на потребителите да получават безплатно необходимата
информация, преди да бъдат обвързани с някакъв договор за платежни услуги. Потребителите следва също така да
могат да поискат предварителната информация, както и рамковият договор да бъдат предоставени безплатно на
хартиен носител, по всяко време в хода на договорното правоотношение, така че да имат възможност да сравнят
услугите и условията на различни доставчици на платежни услуги и в случай на спор — да проверят своите
договорни права и задължения, като по този начин се поддържа високо ниво на защита на потребителите. Тези
разпоредби следва да са съвместими с Директива 2002/65/ЕО. Специалните разпоредби на настоящата директива
относно безплатната информация не следва да водят до налагането на такси за предоставяне на информация на
потребителите по други приложими директиви.

(60)

Начинът, по който изискваната информация се осигурява от доставчика на платежни услуги на ползвателя на
платежни услуги, следва да е съобразен с потребностите на ползвателя, както и с практическите технически
аспекти и съотношението между разходи и ефективност в зависимост от конкретната ситуация и с оглед на
уговореното в съответния договор за платежни услуги. Следователно в настоящата директива следва да се
направи разграничение между двата начина, по които информацията се осигурява от доставчика на платежни
услуги: в единия случай информацията следва да се предостави, т.е. тя се съобщава по инициатива на доставчика
на платежни услуги в подходящия момент съгласно изискванията на настоящата директива, без допълнително
искане от страна на ползвателя на платежни услуги, в другия случай информацията следва да се осигури на

(1) Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялните търговски практики от страна
на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/ЕО, 98/27/ЕО и
2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета
(„Директива за нелоялни търговски практики“) (ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22).
(2) Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно определени правни аспекти на услугите на
информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).
(3) Директива 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. относно дистанционната търговия на
потребителски финансови услуги и за изменение на Директива 90/619/ЕИО на Съвета и на Директиви 97/7/ЕО и 98/27/ЕО
(ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 16).
(4) Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за
изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на
Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).
(5) Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на таксите по платежните
сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 214).
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разположение на ползвателя на платежни услуги, като се взема под внимание всяко негово искане за допълнителна
информация. Във втория случай ползвателят на платежни услуги следва да предприеме действия, за да получи
информацията, като например изрично да я поиска от доставчика на платежни услуги, да влезе в електронната
кутия на банковата си сметка или да постави банкова карта в устройство за разпечатване на извлечения по сметка.
За тази цел доставчикът на платежни услуги следва да гарантира, че достъпът до информацията е възможен и че
информацията е на разположение на ползвателя на платежни услуги.
(61)

Потребителят следва да получава основната информация относно изпълнените платежни операции, без да заплаща
допълнителни такси за това. При еднократна платежна операция доставчикът на платежни услуги не следва да
начислява отделни такси за тази информация. По същия начин последващата информация относно платежни
операции, изпълнени съгласно рамковия договор, следва да бъде предоставяна ежемесечно и безплатно. При все
това, предвид значението на прозрачността при ценообразуването и различните потребности на клиентите, страните
следва да имат възможност да уговорят заплащане на такси за предоставяне на информация на по-кратки интервали
или за предоставянето на допълнителна информация. За да се вземат предвид различните национални практики, на
държавите членки следва да бъде разрешено да изискват месечните извлечения от платежни сметки на хартиен или
друг траен носител да бъдат винаги осигурявани безплатно.

(62)

С цел улесняване на мобилността на клиентите следва да е възможно потребителите да прекратяват рамковия
договор, без да дължат такса. Въпреки това, за договорите, прекратени от потребителя по-малко от шест месеца
след влизането им в сила, доставчиците на платежни услуги следва да имат възможност да налагат такси в съот
ветствие с разходите, направени в резултат на прекратяването на рамковия договор от потребителя. Уговореният срок
за предизвестие за потребителите следва да бъде не по-дълъг от един месец, а за доставчиците на платежни услуги —
не по-кратък от два месеца. Настоящата директива не следва да засяга задължението на доставчика на платежни
услуги да прекрати договора за платежни услуги при изключителни обстоятелства съгласно други съответни
разпоредби на правото на Съюза или на националното право, като това в областта на изпирането на пари или
финансирането на тероризма, както и всички действия, целящи замразяването на средства, или специални мерки,
свързани с предотвратяването и разследването на престъпления.

(63)

За да осигурят високо ниво на защита на потребителите, държавите членки следва да могат, в интерес на потре
бителя, да запазят или да въведат ограничения или забрани за едностранни изменения в условията на рамков
договор, например ако няма оправдана причина за подобно изменение.

(64)

Договорните условия не следва да имат за своя цел или последица дискриминация на пребиваващи законно в Съюза
потребители въз основа на тяхното гражданство или местопребиваване. Например, когато в рамковия договор е
предвидено право за блокиране на платежен инструмент по обективно оправдани причини, доставчикът на
платежни услуги не следва да може да се позове на такова право само поради факта, че ползвателят на
платежни услуги е променил мястото си пребиваване си в рамките на Съюза.

(65)

По отношение на таксите опитът е показал, че поделянето на таксите между платеца и получателя е най-ефикасната
система, тъй като улеснява автоматизираната обработка на плащанията. Поради това следва да се предвиди, че при
нормални условия таксите се начисляват пряко на платеца и получателя от техните съответни доставчици на
платежни услуги. Размерът на събираните такси може да бъде равен на нула, тъй като разпоредбите на настоящата
директива не следва да засягат практики, при които доставчикът на платежни услуги не начислява на потребителите
такси за заверяване на техните сметки. По същия начин, в зависимост от условията по договора, доставчикът на
платежни услуги може да събира такси само от получателя (търговеца) за използването на платежната услуга, като в
такъв случай на платеца не се налагат такси. Възможно е събирането на такси от платежните системи да се извършва
под формата на абонамент. Разпоредбите относно преведената сума или начислените такси нямат преки последици
върху ценообразуването между доставчиците на платежни услуги или посредниците.

(66)

Различните национални практики в областта на събиране на такси за използването на даден платежен инструмент
(т.нар. „начисляване на допълнителни такси“) са довели до драстични различия на пазара на плащанията в Съюза и
до объркване сред потребителите, особено в условията на електронната търговия и презграничен контекст.
Търговците, които се намират в държави членки, в които е разрешено начисляването на допълнителни такси,
предлагат продукти и услуги в държави членки, в които това е забранено, и начисляват допълнителна такса на
потребителите. Съществуват и много примери за търговци, начисляващи допълнителни такси на потребителите на
нива, които са много по-високи от тези на направените от страна на търговеца разходи за използването на определен
платежен инструмент. Освен това сериозна причина за преразглеждане на практиките за начисляване на допъл
нителни такси е фактът, че с Регламент (ЕС) 2015/751 се установяват правила за обменните такси при плащания,
свързани с карти. Обменните такси са основният компонент на търговските такси за карти и плащания, свързани с
карти. Начисляването на допълнителни такси е практиката за насочване на избора на ползвателя, която търговците
понякога използват за компенсиране на допълнителните разходи по плащанията, свързани с карти. С Регламент (ЕС)
2015/751 се ограничава равнището на обменните такси. Тези ограничения ще започнат да се прилагат преди
забраната, предвидена в настоящата директива. Ето защо, държавите членки следва да разгледат възможностите за
предотвратяване на исканията от страна на получателите за налагане на такси за използване на платежни инстру
менти, обменните такси за които се регулират с глава II от Регламент (ЕС) 2015/751.
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(67)

Въпреки че настоящата директива признава значението на платежните институции, кредитните институции остават
основната възможност за получаване на платежни инструменти от потребителите. Издаването на платежни инстру
менти, свързани с карти, от доставчик на платежни услуги, който е кредитна институция или платежна институция,
различна от тази, която обслужва сметката на клиента, ще осигури по-голяма конкуренция на пазара и по този
начин — за по-голям избор и по-добро предлагане за потребителите. Въпреки че днес повечето плащания на местата
за продажби са свързани с карти, текущото ниво на иновациите в областта на плащанията би могло да доведе до
бърза поява на нови начини на плащане през следващите години. Поради това е целесъобразно при прегледа на
настоящата директива Комисията да отдели специално внимание на тези промени, включително на евентуалната
необходимост от преразглеждане на обхвата на разпоредбата относно потвърждаването на наличието на средства.
Възможността доставчикът на платежни услуги, който издава платежен инструмент, свързан с карта, по-специално
дебитна карта, да получи потвърждение за наличието на средства по сметката на клиента от доставчика на платежни
услуги, обслужващ сметката, ще обезпечи по-доброто управление от страна на издателя и намаляването на
кредитния риск за него. Същевременно това потвърждение не следва да позволява на доставчика на платежни
услуги, обслужващ сметката, да блокира средства по платежната сметка на платеца.

(68)

Използването на карта или платежен инструмент, свързан с карта, за извършване на плащане често пъти води до
генериране на съобщение, с което се потвърждава наличието на средства и две последващи платежни операции.
Първата операция се извършва между издателя на платежния инструмент и доставчика на платежни услуги,
обслужващ сметката на търговеца, докато втората, най-често директен дебит, се извършва между доставчика на
платежни услуги, обслужващ сметката на платеца, и издателя. И двете операции следва да бъдат третирани по същия
начин като всички други еквивалентни операции. Доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инстру
менти, свързани с карти, следва да се ползват от едни и същи права и да имат едни и същи задължения по
настоящата директива, независимо дали са обслужващият сметката на платеца доставчик на платежни услуги или
не, особено по отношение на отговорността (например установяване на идентичността) и задълженията спрямо
различните участници в платежната верига. Тъй като искането от страна на доставчика на платежни услуги и
потвърждението за наличието на средства могат да постъпят чрез съществуващите сигурни канали за връзка,
технически процедури и инфраструктура за връзка между доставчиците на услуги по иницииране на плащане
или по предоставяне на информация за сметката и доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметките, като
се спазват необходимите мерки за сигурност, не следва да има допълнителни разходи за доставчиците на платежни
услуги или притежателите на карти. Освен това, независимо дали платежната операция се извършва в интернет среда
(на интернет страницата на търговеца) или в търговски обект, доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката,
следва да бъде задължен да предоставя потвърждението по искане на издателя само когато сметките, държани от
доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметки, са достъпни по електронен път за такова потвърждение наймалко онлайн. Предвид особения характер на електронните пари, този механизъм не следва да може да се прилага за
платежни операции, инициирани чрез платежни инструменти, свързани с карти, на които се съхраняват електронни
пари съгласно определението в Директива 2009/110/ЕО.

(69)

Задължението за съхраняване на персонализираните средства за сигурност е от изключително значение за защитата
на средствата на ползвателя на платежни услуги и за ограничаването на рисковете, свързани с измами и неразрешен
достъп до платежната сметка. Въпреки това, условията или други задължения, наложени от доставчиците на
платежни услуги на ползвателите на платежни услуги по отношение на безопасността на персонализираните
средства за сигурност, не следва да се изготвят по начин, който не позволява на ползвателите на платежни
услуги да се ползват от услугите, предлагани от други доставчици на платежни услуги, включително услуги по
иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка. Освен това, тези условия не следва да
съдържат разпоредби, които биха затруднили по какъвто и да било начин използването на платежните услуги на
други доставчици на платежни услуги, лицензирани или регистрирани съгласно настоящата директива.

(70)

За да се намалят рисковете и последиците от неразрешени или неточно изпълнени платежни операции, ползвателят
на платежни услуги следва да информира своевременно доставчика на платежни услуги за всяко оспорване, свързано
с предполагаеми неразрешени или неточно изпълнени платежни операции, при условие че доставчикът на платежни
услуги е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация съгласно настоящата директива. Ако
ползвателят на платежни услуги е спазил срока за уведомяване, той следва да може да предяви претенциите си
при спазване на предвидените в националното право давностни срокове. Настоящата директива не следва да засяга
други претенции между ползвателите на платежни услуги и доставчиците на платежни услуги.

(71)

В случай на неразрешена платежна операция доставчикът на платежни услуги следва незабавно да възстанови на
платеца сумата по тази операция. Когато обаче е налице силно подозрение за неразрешена операция в резултат на
измамно поведение от страна на ползвателя на платежни услуги и когато съмнението се основава на обективни
причини, които се съобщават на съответния национален орган, преди да възстанови средствата на платеца,
доставчикът на платежни услуги следва да може да проведе разследване в рамките на разумен срок. С цел да
платецът да бъде защитен от неизгодни последици вальорът на заверяване на сметката при възстановяването следва
да е не по-късно от датата, на която сумата е била дебитирана. С оглед насърчаване на ползвателя на платежни
услуги да уведомява доставчика на платежни услуги без неоснователно забавяне за кражба или загуба на платежен
инструмент, намалявайки по този начин риска от неразрешени платежни операции, ползвателят следва да носи
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отговорност само за много ограничена сума, освен ако ползвателят на платежни услуги е действал с цел измама или
при груба небрежност. В този контекст сумата от 50 EUR изглежда подходяща, за да се гарантира хармонизирано и
високо ниво на защита на ползвателите в рамките на Съюза. Платецът не следва да се носи отговорност, в случай че
не е бил състояние да разбере за загубата, кражбата или незаконното присвояване на платежен инструмент. Освен
това, след като ползвателите са уведомили доставчика на платежни услуги за възможна злоупотреба с платежния им
инструмент, от ползвателите на платежни услуги не следва да се изисква да покриват допълнителни щети,
произтичащи от неразрешената употреба на този инструмент. Настоящата директива не следва да засяга отговор
ността на доставчиците на платежни услуги за техническата сигурност на собствените им продукти.
(72)

С цел да се прецени дали ползвателят на платежни услуги е проявил евентуална небрежност или груба небрежност,
следва да бъдат взети предвид всички обстоятелства. Доказателствата и степента на предполагаемата небрежност
следва по принцип да се оценяват в съответствие с националното право. Докато понятието „небрежност“ предполага
нарушение на задължението за полагане на грижа, „груба небрежност“ следва да означава повече от обикновена
небрежност, т.е. да има елементи на поведение, характеризиращо се със значителна степен на нехайство, като
например съхраняване на персонализираните средства, използвани за разрешаване на платежна операция, непос
редствено до платежния инструмент в достъпен и лесно разпознаваем за трети лица вид. Договорните условия,
свързани с предоставянето и използването на платежни инструменти, чиято цел е да се увеличи доказателствената
тежест за потребителя или да се намали доказателствената тежест за издателя на инструмента, следва да се считат за
нищожни. Освен това, в някои конкретни ситуации, и по-специално ако платежният инструмент не се намира
физически на мястото на продажба, като например в случай на плащания онлайн, е целесъобразно доставчикът на
платежни услуги да бъде задължен да представи доказателство за предполагаемата небрежност, тъй като в такива
случаи средствата на платеца да представи доказателства са много ограничени.

(73)

Следва да се уреди разпределението на щетите при неразрешени платежни операции. За ползвателите на платежни
услуги, които не са потребители, могат да се прилагат различни разпоредби, тъй като такива ползватели обикновено
са в състояние да преценят по-добре риска от измама и да предприемат насрещни мерки. За да се гарантира високо
ниво на защита на потребителите, платецът следва винаги да има право да насочва претенцията си за възстановяване
на средства към доставчика на платежни услуги, който обслужва сметката му, дори когато в платежната операция
участва доставчик на услуги по иницииране на плащане. Това не засяга разпределението на отговорността между
доставчиците на платежни услуги.

(74)

По отношение на услугите по иницииране на плащане правата и задълженията на ползвателите на платежните
услуги и на участващите доставчици на платежни услуги следва да са подходящи с оглед предоставяната услуга. Поспециално, разпределението на отговорността между доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката, и
доставчика на услуги по иницииране на плащане, които участват в операцията, следва да ги задължи да поемат
отговорност за съответните контролирани от тях части на операцията.

(75)

Настоящата директива има за цел повишаване на защитата на потребителите при платежни операции, свързани с
карти, при които не е известна точната сума по операцията към момента, в който платецът дава съгласието си за
изпълнение на платежната операция, например на бензиностанциите за автоматично зареждане, при договори за
наем на автомобил или при хотелски резервации. Доставчикът на платежни услуги на платеца следва да може да
блокира средствата по платежната сметка на платеца само ако платецът е дал съгласието си за точната сума на
средствата, които да бъдат блокирани, като тези средства следва да се освободят без неоснователно забавяне след
получаването на информация за точната сума по платежната операция и най-късно веднага след получаване на
платежното нареждане.

(76)

SEPA има за цел допълнителното развитие на общи за Съюза платежни услуги, които да заменят настоящите
национални услуги по отношение на плащания, деноминирани в евро. За да се осигури пълно преминаване към
общи за Съюза механизми за кредитни преводи и директни дебити, в Регламент (ЕС) № 260/2012 се установяват
технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро. По отношение на директните
дебити в същия регламент се предвижда, че платецът дава съгласието си както на получателя, така и на доставчика
на платежни услуги на платеца (пряко или непряко — чрез получателя), като съгласията, заедно с последващите им
изменения или оттеглянето им, се съхраняват от получателя или от трето лице от името на получателя. Настоящата
и засега единствена общоевропейска схема за директен дебит за потребителски плащания в евро, разработена от
Европейския платежен съвет, се основава на принципа, че съгласието за извършване на директен дебит се дава от
платеца на получателя и заедно с последващите му изменения или оттеглянето му се съхранява от получателя.
Съгласието може да се съхранява и от трето лице от името на получателя. За да се осигури широка обществена
подкрепа за SEPA, както и високо ниво на защита на потребителите в рамките на SEPA, съществуващата общоев
ропейска схема за директен дебит предвижда безусловно право на възстановяване във връзка с разрешени плащания.
В съответствие с тези обстоятелства настоящата директива има за цел установяването на безусловно право на
възстановяване на средства като общо изискване за всички деноминирани в евро операции по директен дебит в
Съюза.
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Успоредно със SEPA обаче в държавите членки, чиято парична единица е различна от еврото, продължават да
съществуват традиционни схеми за директни дебити в различни от еврото валути. Тези схеми са ефикасни и
осигуряват на платеца също толкова високо ниво на защита чрез други гаранции, които невинаги се основават
на безусловно право на възстановяване. В този случай платецът следва да бъде защитен от общото правило за
възстановяване, когато сумата по изпълнената платежна операция надвишава разумно предвидимия размер. В
допълнение държавите членки следва да могат да предвидят правила относно правото на възстановяване, които
са по-благоприятни за платеца. В рамките на SEPA е налице реално търсене на определени деноминирани в евро
продукти за директен дебит, за което свидетелства запазването на определени традиционни платежни услуги в евро в
някои държави членки. Би било целесъобразно да се допусне платецът и доставчикът на платежни услуги на
платеца да могат да уговорят в рамковия договор, че платецът няма право на възстановяване на средства, в
случаите когато е защитен, тъй като е дал съгласието си за изпълнение на операция пряко на своя доставчик на
платежни услуги, включително когато доставчикът на платежни услуги действа от името на получателя, или тъй
като, когато е приложимо, доставчикът на платежни услуги или получателят е предоставил или е осигурил на
разположение на платеца по уговорен помежду им начин информация относно предстоящата платежна операция
най-малко четири седмици преди падежа. Във всеки случай платецът следва винаги да е защитен от общото правило
за възстановяване в случай на неразрешени или неточно изпълнени платежни операции.

(77)

За целите на финансовото планиране и навременното изпълнение на задълженията за плащане потребителите и
предприятията се нуждаят от сигурност относно срока на изпълнение на платежните нареждания. Затова в
настоящата директива следва да се определи моментът, в който се пораждат правата и задълженията, а именно
моментът на получаване на платежното нареждане от доставчика на платежни услуги, включително когато той е
имал възможността да го получи посредством уговорени в договора за платежни услуги средства за връзка, неза
висимо от предишно участие в процеса, довел до изготвянето и предаването на платежното нареждане, например
проверки за сигурност и проверки за наличието на средствата, информация относно използването на персоналния
идентификационен номер или даване на обещание за плащане. Освен това получаване на платежно нареждане
следва да е налице, когато доставчикът на платежни услуги на платеца получи платежното нареждане за задъл
жаване на сметката на платеца. В тази връзка не следва да имат значение денят или моментът, в който получателят
предава на доставчика на платежни услуги нареждане за събиране на плащането, например при плащания с карти
или директни дебити, или в който доставчикът на платежни услуги е предоставил на получателя предварително
финансиране за съответните суми във вид на кредит под условие по неговата сметка. В случай че доставчикът на
платежни услуги няма договорно или законово основание за отказ, ползвателите следва да могат да разчитат на
точно изпълнение на пълно и валидно платежно нареждане. Ако доставчикът на платежни услуги откаже изпъл
нението на платежно нареждане, отказът и мотивите за него следва да се съобщят при първа възможност на
ползвателя на платежни услуги съгласно изискванията на правото на Съюза и на националното право. Когато
рамковият договор включва условие, че доставчикът на платежни услуги може да начисли такса при отказ, тази
такса следва да бъде обективно обоснована и поддържана на възможно най-ниско равнище.

(78)

С оглед на скоростта, с която съвременните напълно автоматизирани платежни системи обработват платежните
операции, което означава, че след определен момент платежните нареждания не могат да се отменят, без това да
доведе до високи разходи за ръчна обработка, е необходимо да се определи ясен краен срок за отмяна на плащането.
При все това крайният срок следва да може да се променя чрез договореност между страните в зависимост от вида
на платежната услуга и на платежното нареждане. В този контекст отмяната следва да се прилага само за право
отношението между ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги, без да се засягат неотмени
мостта и окончателността на платежните операции в платежните системи.

(79)

Подобна неотменимост не следва да засяга правата или задълженията на доставчика на платежни услуги съгласно
правната рамка на някои държави членки да възстанови на платеца сумата по изпълнената платежна операция при
спор между платеца и получателя, произтичащи от рамковия договор на платеца или от националните законови,
подзаконови и административни разпоредби или насоки. Такова възстановяване следва да се счита за ново платежно
нареждане. Във всички други случаи правните спорове, възникнали по основното за платежното нареждане право
отношение, следва да се уреждат единствено между платеца и получателя.

(80)

За извършването на напълно интегрирана и автоматизирана обработка на плащанията и за постигането на правна
сигурност по отношение на изпълнението на задълженията по основното правоотношение между ползвателите на
платежни услуги, е от съществено значение сметката на получателя да бъде заверена с цялата преведена от платеца
сума. Съответно никой от участващите в изпълнението на платежните операции посредници не следва да може да
прави удръжки от преведената сума. Въпреки това получателят следва да може да сключи договор с доставчика на
платежни услуги, с който се допуска последният да може да удържа свои такси. Независимо от това, с цел да се даде
възможност на получателя да провери дали дължимата сума е точно изплатена, в предоставената впоследствие
информация относно платежната операция следва да бъде отбелязан не само целият размер на преведените
средства, но и размерът на удържаните такси.
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(81)

Платежните инструменти с ниска стойност следва да представляват евтина и лесна за използване алтернатива за
стоки и услуги с ниска цена и не следва да бъдат обременени с прекомерни изисквания. Поради това съответните
изисквания за предоставяне на информация и правилата за тяхното спазване следва да се ограничат до съществената
информация, като се вземат предвид и техническите възможности, които оправдано могат да се очакват от инстру
менти, предназначени за плащания с ниска стойност. Въпреки облекчения режим ползвателите на платежни услуги
следва да се ползват от подходяща защита, като се имат предвид ограничените рискове, произтичащи от тези
платежни инструменти, особено по отношение на предплатените платежни инструменти.

(82)

С оглед подобряване на ефективността на плащанията на територията на Съюза следва да се въведе изискване всички
инициирани от платеца платежни нареждания, деноминирани в евро или във валута на държава членка,чиято
парична единица е различна от еврото, включително кредитни преводи и налични парични преводи, да се
изпълняват за максимален срок от един ден. Същият еднодневен срок за изпълнение следва да се прилага за
всички останали плащания, като например плащания, инициирани от получателя или чрез него, включително
директни дебити и картови плащания, когато липсва изрична договореност между доставчика на платежни
услуги и платеца, в която да се определя по-дълъг срок за изпълнение. Ако платежното нареждане е дадено на
хартиен носител, посочените срокове следва да могат да бъдат удължени с още един работен ден, за да се позволи
запазването на предоставянето на платежни услуги на потребителите, които са свикнали да използват само
документи на хартиен носител. При използването на схеми за директни дебити доставчикът на платежни услуги
на получателя следва да изпрати искането за дебитиране в уговорения между получателя и доставчика на платежни
услуги срок, за да се даде възможност за сетълмент на уговорения падеж. Предвид обстоятелството, че платежните
инфраструктури често са високоефективни и с цел да се предотврати евентуално влошаване на съществуващото ниво
на обслужване, държавите членки следва да имат право да запазят или да установят правила, които предвиждат
срокове за изпълнение, по-кратки от един работен ден, когато това е уместно.

(83)

Разпоредбите относно изпълнение за пълния размер на сумата и относно срока за изпълнение следва да пред
ставляват добра практика, когато един от доставчиците на платежни услуги се намира извън територията на Съюза.

(84)

За да се укрепи доверието на потребителите в хармонизирания пазар на плащания, е важно ползвателите на
платежни услуги да знаят какви са реалните разходи и такси за платежните услуги, за да могат да направят своя
избор. Съответно следва да се забрани използването на непрозрачни методи на ценообразуване, тъй като е общо
прието, че тези методи значително затрудняват ползвателите при установяването на реалната цена на платежната
услуга. По-специално не следва да се разрешава използването на вальор, който е във вреда на ползвателя.

(85)

Гладкото и ефикасно функциониране на платежната система зависи от възможността на ползвателя да разчита на
това, че доставчикът на платежни услуги ще изпълни платежната операция точно и в уговорения срок. Обикновено
доставчикът на платежни услуги е в състояние да прецени рисковете, свързани с платежната операция. Именно
доставчикът на платежни услуги е този, който осигурява платежната система, предприема мерки за обратно полу
чаване на погрешно преведени средства и в повечето случаи решава кои посредници да използва при изпълнението
на определена платежна операция. Предвид всички тези съображения е целесъобразно, освен при извънредни и
непредвидени обстоятелства, доставчикът на платежни услуги да носи отговорност за изпълнението на приета от
ползвателя платежна операция, освен в случаите на действия или бездействия от страна на доставчика на платежни
услуги на получателя, за когото избор е направил единствено получателят. Въпреки това, с цел да не се допусне
платецът да остане незащитен в редките случаи, при които не е ясно дали платената сума е била надлежно получена
от доставчика на платежни услуги на получателя, доставчикът на платежни услуги на платеца следва да носи
съответстващата тежест на доказване. По правило може да се очаква посредническата институция, обикновено
независим субект като централна банка или клирингова къща, който прехвърля сумата по плащането от изпращащия
на получаващия доставчик на платежни услуги, да съхранява данните по сметката и да може да ги предостави на
последния при необходимост. Когато сметката на получаващия доставчик на платежни услуги е била заверена със
сумата, получателят следва незабавно да придобие право да поиска от доставчика на платежни услуги заверяване на
сметката.

(86)

Доставчикът на платежни услуги на платеца, а именно доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката, или,
когато е приложимо, доставчикът на услуги по иницииране на плащане, следва да носи отговорност за точното
изпълнение на плащането, включително за цялата сума по платежната операция и за срока на изпълнение, както и
пълна отговорност за неизпълнение от страна на други лица по платежната верига до сметката на получателя.
Вследствие на тази отговорност, в случай че сметката на доставчика на платежни услуги на получателя не е заверена
с цялата сума или е заверена със забава, доставчикът на платежни услуги на платеца следва да коригира платежната
операция или без забавяне да възстанови на платеца съответната сума по операцията, без да се засягат други
претенции, които могат да бъдат предявени съгласно националното право. Поради отговорността, която носи
доставчикът на платежни услуги, платецът или получателят не следва да поемат разходите, свързани с неточното
плащане. Държавите членки следва да гарантират, че в случай на неизпълнение, неточно или забавено изпълнение
на платежни операции вальорът на коригиращото плащане, извършено от доставчиците на платежни услуги, винаги
съвпада с вальора при точно изпълнение.
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(87)

Настоящата директива следва да се отнася само до договорни задължения и отговорности между ползвателя на
платежни услуги и доставчика на платежни услуги. За точното изпълнение на кредитните преводи и другите
платежни услуги обаче се изисква доставчиците на платежни услуги и техните посредници, например тези, които
осъществяват обработката на данни, да имат договори, в които са предвидени техните насрещни права и задължения.
Въпросите, свързани с отговорността, са основен елемент на тези типови договори. С цел да се осигури доверие
между доставчиците на платежни услуги и посредниците, участващи в платежната операция, е необходима правна
сигурност, че доставчикът на платежни услуги, който не е отговорен, ще бъде обезщетен за претърпените щети или
за изплатените суми съгласно разпоредбите на настоящата директива, свързани с отговорността. Допълнителните
права и подробностите относно съдържанието на правото на регресен иск и уреждането на претенциите към
доставчика на платежни услуги или посредника, породени от неточно изпълнената платежна операция, следва да
бъдат предмет на договореност.

(88)

Доставчикът на платежни услуги следва да може недвусмислено да определи информацията, необходима за точното
изпълнение на платежното нареждане. От друга страна обаче, за да не се създават условия за разпокъсване и за да се
изложи на риск създаването на интегрирани платежни системи в Съюза, държавите членки следва да не могат да
изискват използването на специфичен идентификатор за платежни операции. Това обаче не следва да препятства
държавите членки да изискват от доставчика на платежни услуги на платеца да действа добросъвестно и да
проверява, когато е технически възможно и без да се изисква ръчна намеса, съответствието на уникалния иденти
фикатор, а в случай на несъответствие — да откаже платежното нареждане и да информира платеца за това.
Отговорността на доставчика на платежни услуги следва да бъде ограничена до точното изпълнение на платежната
операция в съответствие с платежното нареждане на ползвателя на платежни услуги. Ако средствата по платежна
операция достигнат до погрешен краен получател поради предоставянето на неправилен уникален идентификатор от
платеца, доставчиците на платежни услуги на платеца и на получателя не следва да носят отговорност, но следва да
са задължени да съдействат за възстановяването на средствата чрез полагане на разумни усилия, включително чрез
съобщаване на съответната информация.

(89)

Предоставянето на платежни услуги от доставчиците на платежни услуги може да доведе до обработката на лични
данни. Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), националните правила, с които се транс
понира Директива 95/46/ЕО, и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (2) са приложими
за обработката на лични данни за целите на настоящата директива. По-специално, когато за целите на настоящата
директива се обработват лични данни, следва да се определи точната цел, да се посочи съответното правно
основание и да се спазват приложимите изисквания за сигурност, установени в Директива 95/46/ЕО, както и да
се зачитат принципите на необходимост, пропорционалност, ограничаване в рамките на целта и пропорционален
срок за запазване на данните. Принципите за защита на данните следва да са заложени във всички системи за
обработка на данни, които се разработват и използват в рамките на настоящата директива, още при проектирането
им и по подразбиране.

(90)

Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати от Хартата на основните права на
Европейския съюз, включително правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните
данни, свободата на стопанска инициатива и правото никой да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също
престъпление. Настоящата директива трябва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(91)

Доставчиците на платежни услуги отговарят за мерките за сигурност. Необходимо е тези мерки да бъдат пропор
ционални на съответните рискове за сигурността. Доставчиците на платежни услуги следва да създадат мрежа за
смекчаване на рисковете и да поддържат ефективни процедури за управление на инциденти. Следва да се въведе
механизъм за редовно докладване, за да се гарантира, че доставчиците на платежни услуги предоставят редовно на
компетентните органи актуална оценка на рисковете за сигурността, с които се сблъскват, и информация за мерките,
които са предприели в отговор на тези рискове. Освен това, за да бъдат сведени до минимум вредите за ползвателите,
другите доставчици на платежни услуги или платежните системи – като например значително смущение във
функционирането на съответната платежна система, е важно доставчиците на платежни услуги да бъдат
задължени да докладват без неоснователно забавяне на компетентните органи значимите инциденти, свързани със
сигурността. Следва да се предвиди ЕБО да изпълнява координационна функция.

(92)

Задълженията за докладване на инциденти, свързани със сигурността, не засягат задълженията за докладване на
инциденти, предвидени в други правни актове на Съюза, като изискванията, предвидени в настоящата директива,
следва да бъдат приведени в съответствие със задълженията за докладване, наложени от други правни актове на
Съюза, и да са пропорционални на тях.

(1) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването
на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
(2) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение
на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8,
12.1.2001 г., стр. 1).
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(93)

Необходимо е да се създаде ясна правна рамка, в която са определени условията, при които доставчиците на услуги
по иницииране на плащане и доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка могат да
предоставят своите услуги със съгласието на титуляря на сметката, без от доставчика на платежни услуги,
обслужващ сметката, да се изисква да използва определен бизнес модел — независимо дали въз основа на пряк
или непряк достъп — за предоставянето на тези видове услуги. Доставчиците на услуги по иницииране на плащане
и доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, от една страна, и доставчикът на платежни
услуги, обслужващ сметка, от друга страна, следва да спазват необходимите изисквания за защита на данните и
изисквания за сигурност, предвидени или посочени в настоящата директива или включени в регулаторните
технически стандарти. Тези регулаторни технически стандарти следва да са съвместими с различните налични
технологични решения. С цел да се гарантира сигурна връзка между съответните участници в рамките на тези
услуги ЕБО следва да конкретизира и изискванията за общи и отворени стандарти за връзка, които да бъдат
прилагани от всички доставчици на платежни услуги, обслужващи сметки, които осигуряват възможност за предос
тавянето на платежни услуги онлайн. Това означава, че тези отворени стандарти следва да осигурят оперативната
съвместимост на различните технологични решения за връзка. Тези общи отворени стандарти следва също така да
гарантират, че доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметка, знае, че с него установява контакт доставчик на
услуги по иницииране на плащане или доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка, а не самият
клиент. Тези стандарти следва също така да гарантират, че доставчиците на услуги по иницииране на плащане и
доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка се свързват с доставчика на платежни услуги,
обслужващ сметка, и с участващите клиенти по сигурен начин. При изготвянето на тези изисквания ЕБО следва да
обърне специално внимание на факта, че стандартите, които ще се прилагат, трябва да позволяват използването на
всички обичайни видове устройства (като компютри, таблети и мобилни телефони) за извършване на различни
платежни услуги.

(94)

При разработването на регулаторни технически стандарти, свързани с установяването на идентичността и връзката,
ЕБО следва систематично да оценява и да взема под внимание свързаните с неприкосновеността на личния живот
аспекти с цел да се набележат рисковете, свързани с всички налични технически възможности, и средствата за
защита, които могат да бъдат въведени, за да се сведат до минимум заплахите за защитата на данните.

(95)

Сигурността на електронните плащания е от съществено значение за гарантиране на защитата на ползвателите и за
създаване на надеждна среда за електронна търговия. Всички платежни услуги, предлагани по електронен път, следва
да се извършват по сигурен начин посредством технологии, които могат да гарантират безопасно установяване на
идентичността на ползвателя и възможно най-голямо ограничаване на риска от измами. Изглежда не е необходимо
да се гарантира такова ниво на защита за платежните операции, които се инициират и изпълняват по различен
начин от извършваните с помощта на електронни платформи или устройства, например платежните операции на
хартия, поръчките по пощата или по телефона. Същественото нарастване на плащанията по интернет и чрез
мобилни устройства се съпътства от цялостно засилване на мерките за сигурност. Платежните услуги, предлагани
по интернет или чрез други дистанционни канали, чието функциониране не зависи от физическото местоположение
на използваното за иницииране на платежната операция устройство и използвания платежен инструмент, следва
съответно да включват установяване на идентичността при операциите посредством динамични кодове, така че
ползвателят по всяко време да е запознат с размера на сумата и получателя по операцията, за която ползвателят
дава разрешение.

(96)

Мерките за сигурност следва да са съвместими с нивото на риск, с което е свързана платежната услуга. За да се даде
възможност за разработването на лесни за ползване и достъпни средства за плащания с ниско ниво на риск,
например безконтактни плащания с ниска стойност на местата за продажба, независимо дали въз основа на
мобилен телефон или не, в регулаторните технически стандарти следва да се конкретизират случаите на освобож
даване от прилагането на изискванията за сигурност. Безопасното използване на персонализирани средства за
сигурност е необходимо, за да се ограничат рисковете, свързани с опитите за кражба на лични данни по елек
тронната поща и други измами. В това отношение ползвателят следва да може да разчита на приемането на мерки,
които да защитават поверителността и неприкосновеността на персонализираните средства за сигурност. Тези мерки
обикновено включват криптиращи системи, основаващи се на лични устройства на платеца, включително четци на
карти или мобилни телефони, или предоставяни на платеца от неговия доставчик на платежни услуги по
обслужване на сметка по друг начин, например чрез SMS или по електронна поща. Тези мерки, които обикновено
включват криптиращи системи, които могат да осигурят кодове за установяване на идентичността, като еднократни
пароли, могат да повишат сигурността на платежните операции. Използването на такива кодове за установяване на
идентичността от ползвателите на платежни услуги следва да се счита за съвместимо с техните задължения във
връзка с платежните инструменти и персонализираните средства за сигурност и в случаите, когато участват
доставчици на услуги по иницииране на плащания или доставчици на услуги по предоставяне на информация за
сметка.

(97)

Държавите членки следва да определят дали компетентните органи, определени за издаването на лицензи на
платежните институции, биха могли да бъдат и компетентни органи във връзка с процедурите за алтернативно
решаване на спорове (АРС).

(98)

Без да се засяга правото на клиентите да сезират съдилищата, държавите членки следва да осигурят наличието на
лесно достъпни, подходящи, независими, безпристрастни, прозрачни и ефективни процедури за АРС между
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доставчиците на платежни услуги и ползвателите на платежни услуги, свързани с предвидените в настоящата
директива права и задължения. Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета (1) предвижда,
че защитата, с която се ползват потребителите съгласно задължителните правила на държавата, в която пребивават
обичайно, не може да бъде намалена посредством договорни условия относно приложимото към договора право. С
оглед установяването на ефикасна и ефективна процедура за уреждане на спорове държавите членки следва да
гарантират, че доставчиците на платежни услуги са въвели ефективна процедура за разглеждане на жалби, която
техните ползватели на платежни услуги могат да използват, преди въпросът да бъде отнесен за уреждането му чрез
процедура за АРС или по съдебен ред. Процедурата за разглеждане на жалби следва да включва кратки и ясно
определени срокове, в рамките на които доставчикът на платежни услуги следва да отговори на жалбата. Държавите
членки следва да гарантират, че структурите за АРС разполагат с достатъчен капацитет, за да участват по подходящ и
ефективен начин в презграничното сътрудничество по отношение на спорове, свързани с права и задължения,
възникнали съгласно настоящата директива.
(99)

Необходимо е да се осигури ефективното прилагане на разпоредбите на националното право, приети съгласно
настоящата директива. Поради това следва да се установят подходящи процедури, чрез които ще бъде възможно
да се подаде жалба срещу доставчиците на платежни услуги, които не спазват тези разпоредби, и да се гарантира,
когато е уместно, налагането на подходящи ефективни, пропорционални и възпиращи санкции. С оглед гарантиране
на ефективното спазване на настоящата директива държавите членки следва да определят компетентни органи, които
отговарят на условията, предвидени в Регламент (ЕС) № 1093/2010, и които действат независимо от доставчиците
на платежни услуги. От съображения за прозрачност държавите членки следва да уведомят Комисията за опреде
лените от тях органи, като ясно опишат задълженията им съгласно настоящата директива.

(100) Без да се засяга правото им да сезират съдилищата, за да се осигури спазването на директивата, държавите членки

следва да гарантират също така, че компетентните органи разполагат с необходимите правомощия, включително
правомощия за налагане на санкции, когато доставчикът на платежни услуги не спазва правата и задълженията,
предвидени в настоящата директива, особено когато съществува риск от повторно нарушение или друга причина за
безпокойство за колективните интереси на потребителите.

(101) Важно е потребителите да бъдат информирани по ясен и разбираем начин за своите права и задължения съгласно

настоящата директива. Поради това Комисията следва да изготви брошура относно тези права и задължения.

(102) Настоящата директива не засяга разпоредбите на националното право по отношение на отговорността за грешки при

отразяването или предаването на данни.

(103) Настоящата директива не засяга разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета (2), свързани с третирането на

платежните услуги за целите на ДДС.

(104) Когато в настоящата директива са посочени суми в евро, те следва да се разбират като равностойността им в

националната валута, определена от всяка държава членка, чиято парична единица е различна от еврото.

(105) В интерес на правната сигурност е целесъобразно да се предвидят преходни разпоредби, допускащи лицата, които

преди влизането в сила на настоящата директива са започнали да извършват дейност като платежни институции в
съответствие с действащото национално право, с което се транспонира Директива 2007/64/ЕО, да могат да
продължат да извършват тази дейност в съответната държава членка през определен срок.

(106) На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за

функционирането на Европейския съюз за адаптиране на позоваването на Препоръка 2003/361/ЕО, ако тази
препоръка бъде изменена или актуализирана, да променя средния размер на платежните операции, изпълнени от
доставчика на платежни услуги, използван като праг за държавите членки, които прилагат възможността за (час
тично) освобождаване от прилагането на изискванията за лицензиране на по-малките платежни институции, с цел
отчитане на инфлацията. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе
подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегирани
актове Комисията следва да гарантира едновременното и своевременно предаване на съответните документи по
подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(1) Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни
задължения (Рим I) (ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).
(2) Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347,
11.12.2006 г., стр. 1).
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(107) За да се осигури последователно прилагане на настоящата директива, Комисията следва да може да разчита на

експертния опит и подкрепата на ЕБО, на когото следва да бъде възложено разработването на насоки и подготвянето
на проекти на регулаторни технически стандарти, свързани със сигурността на платежните услуги, по-специално със
задълбоченото установяване на идентичността на клиента, както и на сътрудничеството между държавите членки в
контекста на предоставянето на услуги и на установяването на лицензирани платежни институции в други държави
членки. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приеме тези проекти на регулаторни
технически стандарти. Тези конкретни задачи са изцяло в съответствие с ролята и отговорностите на ЕБО, пред
видени в Регламент (ЕС) № 1093/2010.

(108) При разработването на насоки, проекти на регулаторни технически стандарти и проекти на технически стандарти за

изпълнение съгласно настоящата директива и в съответствие с Регламент (ЕС) № 1093/2010 ЕБО следва да осигури
провеждането на консултации с всички съответни заинтересовани страни, включително тези на пазара на платежни
услуги, като отрази всички засегнати интереси. Ако това е необходимо за постигането на подходящ баланс на
мненията, ЕБО следва да положи особени усилия, за да получи мнението на съответните небанкови участници.

(109) Тъй като целта на настоящата директива, и по-специално по-нататъшната интеграция на вътрешния пазар на

платежни услуги, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, защото изисква хармони
зиране на множество различни правила, действащи понастоящем в правните системи на различните държави членки,
а поради обхвата и последиците ѝ може да бъде по-добре постигната 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 пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необхо
димото за постигането на тази цел.

(110) Съгласно Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията от 28 септември 2011 г.

относно обяснителните документи (1) държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към
съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите
на дадена директива и съответните елементи от националните инструменти за транспониране. По отношение на
настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано.

(111) В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 беше проведена консултация с Европейския

надзорен орган по защита на данните, който прие становище на 5 декември 2013 г. (2).

(112) Поради това директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 следва да бъдат

съответно изменени.

(113) Поради големия брой изменения, които трябва да бъдат внесени в Директива 2007/64/ЕО, е целесъобразно тя да

бъде отменена и заменена с нова,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ДЯЛ I
ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1
Предмет
1.
С настоящата директива се установяват правилата, в съответствие с които държавите членки разграничават между
следните шест категории доставчици на платежни услуги:
(1) ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.
(2) ОВ C 38, 8.2.2014 г., стр. 14.
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а) кредитните институции съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на
Европейския парламент и на Съвета (1), включително техните клонове по смисъла на член 4, параграф 1, точка 17 от
същия регламент, когато тези клонове са разположени на територията на Съюза, независимо дали главното управление
на тези клонове е в Съюза или — в съответствие с член 47 от Директива 2013/36/ЕС и националното право — извън
Съюза;
б) институциите за електронни пари по смисъла на член 2, точка 1 от Директива 2009/110/ЕО, включително — в
съответствие с член 8 от същата директива и с националното право— техните клонове, когато тези клонове са
разположени в Съюза, а главното им управление е извън Съюза, доколкото предоставяните от тези клонове
платежни услуги са свързани с издаването на електронни пари;
в) пощенските джиро институции, които съгласно националното право имат право да предоставят платежни услуги;
г) платежните институции;
д) ЕЦБ и националните централни банки, когато не действат в качеството си на органи на паричната политика или на
други публични органи;
е) държавите членки или техните регионални или местни органи, когато не действат в качеството си на публични органи.
2.

С настоящата директива се установяват и правила относно:

а) прозрачността на условията и изискванията за предоставяне на информация за платежните услуги; както и
б) съответните права и задължения на ползвателите на платежни услуги и на доставчиците на платежни услуги във връзка
с предоставянето на платежни услуги като обичайно занятие или като стопанска дейност.
Член 2
Обхват
1.

Настоящата директива се прилага по отношение на платежните услуги, предоставяни в рамките на Съюза.

2.
Дялове III и IV се прилагат по отношение на платежните операции във валута на държава членка, когато както
доставчикът на платежни услуги на платеца, така и доставчикът на платежни услуги на получателя, или единственият
доставчик на платежни услуги по платежната операция се намират в рамките на Съюза.
3.
Дял III, с изключение на член 45, параграф 1, буква б), член 52, точка 2, буква д) и член 56, буква а), и дял IV, с
изключение на членове 81—86, се прилагат и за платежни операции във валута, която не е валута на държава членка,
когато както доставчикът на платежни услуги на платеца, така и доставчикът на платежни услуги на получателя, или
единственият доставчик на платежни услуги по платежната операция се намират в рамките на Съюза, по отношение на
онези части от платежната операция, които се извършват в Съюза.
4.
Дял III, с изключение на член 45, параграф 1, буква б), член 52, точка 2, буква д), член 52, точка 5, буква ж) и член
56, буква а), и дял IV, с изключение на член 62, параграфи 2 и 4, членове 76, 77 и 81, член 83, параграф 1 и членове 89
и 92, се прилагат и за платежни операции във всички валути, когато само един от доставчиците на платежни услуги се
намира в рамките на Съюза, по отношение на онези части от платежната операция, които се извършват в Съюза.
5.
Държавите членки могат да освободят институциите по член 2, параграф 5, точки 4—23 от Директива 2013/36/ЕС
от задължението за прилагане на всички или на част от разпоредбите на настоящата директива.
(1) Регламент (ЕС) № 575/2013 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).
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Член 3
Изключения
Настоящата директива не се прилага за:
а) платежните операции, извършвани изключително в наличност, пряко от платеца към получателя, без участието на
посредник;
б) платежните операции, извършвани от платеца към получателя посредством търговски представител, упълномощен чрез
споразумение да договаря или да сключва договор за продажбата или покупката на стоки или услуги само от името на
платеца или само от името на получателя;
в) физическия превоз на банкноти и монети по занятие, включително тяхното събиране, обработка и доставка;
г) платежните операции, състоящи се в събирането или доставката на пари в наличност, извършвани не по занятие, а в
рамките на дейност с нестопанска цел или на благотворителна дейност;
д) услугите, при които получателят предоставя пари в наличност на платеца като част от платежна операция по изрично
искане от страна на ползвателя на платежни услуги, непосредствено преди изпълнението на платежната операция чрез
плащане за покупката на стоки или услуги;
е) операциите с пари в наличност, свързани с обмяна на валута, когато средствата не се държат по платежна сметка;
ж) платежните операции на основание на някой от следните документи, предявени на доставчика на платежни услуги с
оглед предоставяне на средства на разположение на получателя:
i) чекове на хартиен носител, уредени в Женевската конвенция от 19 март 1931 г. за единен закон за чековете;
ii) чекове на хартиен носител, подобни на посочените в подточка i) и уредени от закона на държава членка, която не
е страна по Женевската конвенция от 19 март 1931 г. за единен закон за чековете;
iii) менителнични ефекти на хартиен носител съгласно Женевската конвенция от 7 юни 1930 г. за единен закон за
менителниците и записите на заповед;
iv) менителнични ефекти на хартиен носител, подобни на посочените в подточка iii) и уредени от закона на държава
членка, която не е страна по Женевската конвенция от 7 юни 1930 г. за единен закон за менителниците и
записите на заповед;
v) ваучери на хартиен носител;
vi) пътнически чекове на хартиен носител;
vii) пощенски записи на хартиен носител съгласно определението на Всемирния пощенски съюз;
з) платежни операции, извършени чрез система за сетълмент на плащания или на ценни книжа между агенти по
сетълмента, централни съконтрагенти, клирингови къщи и/или централни банки и други участници в системата и
доставчици на платежни услуги, без да се засяга член 35;
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и) платежните операции във връзка с услуги, свързани с обслужването на ценни книжа, включително дивиденти, доходи
или други разпределения, обратно изкупуване или продажба, извършени от лицата, посочени в буква з), или от
инвестиционни посредници, кредитни институции, предприятия за колективно инвестиране или дружества за
управление на активи, предоставящи инвестиционни услуги, както и всички други субекти, които имат право да
осъществяват попечителство на финансови инструменти;
й) услугите, предоставяни от доставчици на технически услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги, без да
влизат в нито един момент във владение на средствата по превода, включително обработката и съхранението на данни,
доверителните услуги или услугите за защита на личния живот, установяването на автентичността на данни и иден
тифицирането на субекти, предоставянето на информационни технологии (ИТ) и съобщителни мрежи, предоставянето и
поддръжката на терминали и устройства, използвани за платежни услуги, с изключение на услугите по иницииране на
плащане и услугите по предоставяне на информация за сметка;
к) услугите, основаващи се на определени платежни инструменти, които могат да бъдат използвани само по ограничен
начин и отговарят на едно от следните условия:
i) инструменти, които позволяват на титуляря да придобива стоки или услуги само в помещенията на издателя или в
рамките на ограничена мрежа от доставчици на услуги съгласно пряк търговски договор с професионален издател;
ii) инструменти, които могат да се използват само за придобиване на много ограничен набор от стоки или услуги;
iii) инструменти, валидни само в една държава членка, които са предоставени по искане на предприятие или субект от
публичния сектор и се регулират от национален или регионален публичен орган за конкретни социални или
данъчни цели с оглед придобиването на определени стоки или услуги от доставчици, сключили търговски
договор с издателя;
л) платежните операции от доставчик на електронни съобщителни мрежи или услуги, предоставени в допълнение към
електронните съобщителни услуги за абонат на мрежата или услугата:
i) за закупуване на цифрово съдържание и гласови услуги, независимо от устройството, използвано за закупуване или
потребление на цифровото съдържание, и таксувани на свързаната с него сметка; или
ii) извършени от или чрез електронно устройство и таксувани на свързаната с него сметка в рамките на благотво
рителна дейност или за закупуване на билети;
при условие че стойността на всяка еднократна платежна операция, посочена в подточки i) и ii), не надвишава 50 EUR
и:
— общата стойност на платежните операции за отделен абонат не надвишава 300 EUR на месец; или
— когато абонатът захранва предварително своята сметка при доставчика на електронната съобщителна мрежа или
услуга, общата стойност на платежните операции не надвишава 300 EUR на месец;
м) платежните операции, извършвани между доставчици на платежни услуги, техни представители или клонове за тяхна
собствена сметка;
н) платежните операции и свързаните с тях услуги между предприятие майка и негово дъщерно предприятие или между
дъщерни предприятия на едно и също предприятие майка, без посредническата намеса на доставчик на платежни
услуги, различен от предприятие, което е част от същата група;
о) услугите по теглене на пари в наличност посредством банкомати, предлагани от доставчици, действащи от името на
един или повече издатели на карти, които не са страна по рамковия договор с клиента, теглещ пари от платежна
сметка, при условие че тези доставчици не извършват други платежни услуги, посочени в приложение I. На клиента
обаче се предоставя информация за всички такси за теглене, посочени в членове 45, 48, 49 и 59, преди тегленето,
както и при получаването на пари в наличност в края на операцията след тегленето.
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Член 4
Определения
За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:
1) „държава членка по произход“ означава всяка от следните:
а) държавата членка, в която се намира седалището на доставчика на платежни услуги; или
б) когато доставчикът на платежни услуги няма седалище съгласно националното му право — държавата членка, в
която се намира главното му управление;
2) „приемаща държава членка“ означава държава членка, различна от държавата членка по произход, в която доставчикът
на платежни услуги има представител или клон или в която предоставя платежни услуги;
3) „платежна услуга“ означава една или повече от стопанските дейности, изброени в приложение I;
4) „платежна институция“ означава юридическо лице, на което е издаден лиценз в съответствие с член 11 за предоставяне
и извършване на платежни услуги на територията на целия Съюз;
5) „платежна операция“ означава действие, предприето от платеца или от негово име или от получателя, по внасяне,
прехвърляне или теглене на средства, независимо от основното правоотношение между платеца и получателя;
6) „дистанционна платежна операция“ означава платежна операция, инициирана по интернет или посредством
устройство, което може да бъде използвано за дистанционна връзка;
7) „платежна система“ означава система за прехвърляне на средства, функционираща въз основа на формални и стандар
тизирани процедури и общи правила за обработка, клиринг и/или сетълмент на платежни операции;
8) „платец“ означава физическо или юридическо лице, което е титуляр на платежна сметка и разрешава изпълнението на
платежно нареждане по тази сметка или, когато липсва платежна сметка, физическо или юридическо лице, което дава
платежно нареждане;
9) „получател“ означава физическо или юридическо лице, определено за краен получател на средствата, които са предмет
на платежна операция;
10) „ползвател на платежни услуги“ означава физическо или юридическо лице, което се ползва от платежна услуга в
качеството си на платец или на получател, или и в двете качества;
11) „доставчик на платежни услуги“ означава орган по член 1, параграф 1 или физическо и юридическо лице, което се
ползва от освобождаване по член 32 или 33;
12) „платежна сметка“ означава сметка, водена на името на един или повече ползватели на платежни услуги и използвана
за изпълнението на платежни операции;
13) „платежно нареждане“ означава нареждане от платеца или получателя към съответния доставчик на платежни услуги,
с което се иска изпълнението на платежна операция;
14) „платежен инструмент“ означава персонализирано(и) устройство(а) и/или набор от процедури, уговорени между
ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги и използвани с цел даване на платежно нареждане;

L 337/58

BG

Официален вестник на Европейския съюз

23.12.2015 г.

15) „услуга по иницииране на плащане“ означава услуга, при която се инициира платежно нареждане по искане на
ползвателя на платежни услуги по отношение на платежна сметка, държана при друг доставчик на платежни услуги;
16) „услуга по предоставяне на информация за сметка“ означава онлайн услуга, при която се предоставя обобщена
информация за една или повече платежни сметки, държани от ползвателя на платежните услуги или при друг
доставчик на платежни услуги, или при повече от един доставчик на платежни услуги;
17) „доставчик на платежни услуги, обслужващ сметка“ означава доставчик на платежни услуги, предлагащ и поддържащ
платежни сметки за даден платец;
18) „доставчик на услуги по иницииране на плащане“ означава доставчик на платежни услуги, осъществяващ стопанските
дейности, посочени в точка 7 от приложение I;
19) „доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка“ означава доставчик на платежни услуги,
осъществяващ стопанските дейности, посочени в точка 8 от приложение I;
20) „потребител“ означава физическо лице, което при договори за платежни услуги, уредени с настоящата директива,
извършва дейност, различна от неговото занятие, стопанска или професионална дейност;
21) „рамков договор“ означава договор за платежни услуги, с който се урежда бъдещото изпълнение на отделни или на
поредица от платежни операции и който може да съдържа задължението и условията за откриване на платежна
сметка;
22) „наличен паричен превод“ означава платежна услуга, при която средствата се получават от платеца, без да са открити
платежни сметки на името на платеца или на получателя, с единствена цел прехвърляне на съответната сума на
получателя или на друг доставчик на платежни услуги, действащ от името на получателя, и/или когато тези средства
се получават от името на получателя и са му предоставени на разположение;
23) „директен дебит“ означава платежна услуга по задължаване на платежна сметка на платец, когато платежната операция
се извършва по инициатива на получателя въз основа на даденото от платеца съгласие на получателя, на доставчика на
платежни услуги на получателя или на доставчика на платежни услуги на самия платец;
24) „кредитен превод“ е платежна услуга по заверяване на платежна сметка на получателя посредством една или няколко
платежни операции, извършвани по платежна сметка на платеца от доставчика на платежни услуги, който води
платежната сметка на платеца, въз основа на дадено от платеца нареждане;
25) „средства“ означава банкноти и монети, безналични пари или електронни пари по смисъла на определението в член 2,
точка 2 от Директива 2009/110/ЕО;
26) „вальор“ означава референтна дата, използвана от доставчик на платежни услуги за изчисляване на лихвите по
средствата, с които е задължена или заверена платежна сметка;
27) „референтен обменен курс“ означава обменният курс, който се използва като основа за изчисляване на всякакъв
валутен курс и който се предоставя от доставчика на платежни услуги или от общодостъпен източник;
28) „референтен лихвен процент“ означава лихвеният процент, който се използва като основа за изчисляване на всякакъв
приложим лихвен процент и който е получен от общодостъпен източник, който може да бъде проверен от двете
страни по договор за платежни услуги;
29) „установяване на идентичността“ означава процедура, която позволява на доставчика на платежни услуги да провери
самоличността на ползвателя на платежната услуга или валидността на използването на конкретен платежен
инструмент, включително използването на персонализираните средства за сигурност на ползвателя;
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30) „задълбочено установяване на идентичността на клиента“ означава установяване на идентичността чрез използването на
два или повече елемента, категоризирани като знания (нещо, което само ползвателят знае), притежание (нещо, което
само ползвателят притежава) и характерна особеност (нещо, което характеризира ползвателя), които са независими,
така че нарушаването на един елемент не влияе на надеждността на останалите, а процедурата е разработена по начин,
който защитава поверителността на данните за установяване на идентичността;
31) „персонализирани средства за сигурност“ означава персонализирани характеристики, предоставени от доставчика на
платежни услуги на ползвател на платежни услуги за целите на установяване на идентичността;
32) „чувствителни данни за плащанията“ означава данни, включително персонализирани средства за сигурност, които
могат да бъдат използвани за извършването на измама. За дейностите на доставчиците на услуги по иницииране на
плащане и доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, името на титуляря на сметката и
номерът на сметката не представляват чувствителни данни за плащанията;
33) „уникален идентификатор“ означава комбинация от букви, цифри или символи, която доставчикът на платежни услуги
съобщава на ползвателя на платежни услуги и която трябва да бъде предоставена от ползвателя на платежни услуги, за
да може при платежна операция еднозначно да бъде установен друг ползвател на платежни услуги и/или платежната
сметка на този друг ползвател на платежна услуга;
34) „средства за дистанционна връзка“ означава метод, чрез който може да се сключи договор за платежни услуги без
едновременното физическо присъствие на доставчика на платежни услуги и ползвателя на платежни услуги;
35) „траен носител“ означава всеки инструмент, даващ възможност на ползвателя на платежни услуги да съхранява
информация, изпратена лично до този ползвател на платежни услуги, по начин, който позволява последващото ѝ
използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява
възпроизвеждането на съхраняваната информация в непроменен вид;
36) „микропредприятие“ означава предприятие, което към момента на сключване на договора за платежни услуги е
предприятие по смисъла на член 1 и член 2, параграфи 1 и 3 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО;
37) „работен ден“ означава ден, в който съответният доставчик на платежни услуги на платеца или доставчикът на
платежни услуги на получателя, който участва в изпълнението на платежната операция, извършва стопанската
дейност, необходима за изпълнението на платежната операция;
38) „представител“ означава физическо или юридическо лице, което действа от името на платежна институция при
предоставянето на платежни услуги;
39) „клон“ означава място на стопанска дейност, различно от главното управление, което е част от платежна институция,
няма правосубектност и пряко извършва някои или всички операции, присъщи за стопанската дейност на платежната
институция; всички места на стопанска дейност, установени в рамките на една държава членка от платежна
институция с главно управление в друга държава членка, се считат за един клон;
40) „група“ означава група предприятия, които са свързани помежду си чрез връзка, посочена в член 22, параграф 1, 2
или 7 от Директива 2013/34/ЕС, или предприятия съгласно определенията в членове 4, 5, 6 и 7 от Делегиран
регламент (ЕС) № 241/2014 на Комисията (1), които са свързани помежду си чрез връзка, посочена в член 10,
параграф 1 или в член 113, параграф 6 или 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
41) „електронна съобщителна мрежа“ означава мрежа съгласно определението в член 2, буква а) от Директива
2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2);
42) „електронна съобщителна услуга“ означава услуга съгласно определението в член 2, буква в) от Директива
2002/21/ЕО;
(1) Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за капиталовите изисквания за институциите
(ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 8).
(2) Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните
съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).
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43) „цифрово съдържание“ означава стоки или услуги, които са произведени и предоставени в цифров вид и чието
използване или потребление е ограничено до техническо устройство, и които не включват по никакъв начин изпол
зването или потреблението на физически стоки и услуги;
44) „приемане на платежни операции“ означава платежна услуга, предоставена от доставчик на платежни услуги, който се
договаря с получател да приема и обработва платежни операции, които водят до прехвърлянето на средства към
получателя;
45) „издаване на платежни инструменти“ означава платежна услуга от доставчик на платежни услуги, сключил договор с
платеца да му предостави платежен инструмент за иницииране и обработка на платежните операции на платеца;
46) „собствен капитал“ означава капитал съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 118 от Регламент (ЕС) №
575/2013, при което най-малко 75 % от капитала от първи ред е под формата на базов собствен капитал от първи
ред, както е посочено в член 50 от същия регламент, а капиталът от втори ред е по-малък или равен на една трета от
капитала от първи ред;
47) „платежна марка“ означава всяко наименование, израз, знак, символ — в материален или цифров вид — или съчетание
от тях, което посочва по коя платежна картова схема се извършват платежни операции, свързани с карти;
48) „съвместяване на марки“ означава включването на две или повече платежни марки или приложения за плащане на
една и съща платежна марка в един и същ платежен инструмент.
ДЯЛ II
ДОСТАВЧИЦИ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ
ГЛАВА 1

Платежни институции
Раздел 1
Общи правила
Член 5
Заявления за лиценз
1.
За получаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция се подава заявление до компетентните
органи на държавата членка по произход заедно със следните документи:
а) програма на дейностите, в която се посочва по-специално видът на предвижданите платежни услуги;
б) бизнес план, включващ прогнозен бюджет за първите три финансови години, който показва, че заявителят е в състояние
да използва подходящи и пропорционални системи, ресурси и процедури, необходими за надеждното извършване на
неговата дейност;
в) доказателство, че платежната институция разполага с началния капитал, предвиден в член 7;
г) за платежните институции, посочени в член 10, параграф 1 — описание на предприетите мерки за защита на
средствата на ползвателите на платежни услуги в съответствие с член 10;
д) описание на управленската рамка и механизмите за вътрешен контрол на заявителя, включително на механизмите за
управление на риска и административните и счетоводните процедури, което показва, че тази управленска рамка,
механизми и процедури за контрол са пропорционални, подходящи, надеждни и достатъчни;
е) описание на съществуващата процедура, чрез която се наблюдават, обработват и проследяват свързани със сигурността
инциденти и свързани със сигурността жалби на клиенти, като процедурата включва механизъм за докладване на
инциденти, съобразен с установените в член 96 задължения на платежната институция да предоставя информация;
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ж) описание на процеса за записване, наблюдение, проследяване и ограничаване на достъпа до чувствителни данни за
плащанията;
з) описание на мерките за осигуряване на непрекъснатост на стопанската дейност, включително ясно описание на найважните операции, ефективни планове за действие при непредвидени обстоятелства и процедура за редовни тестове и
преглед на адекватността и ефективността на тези планове;
и) описание на принципите и определенията, прилагани при събирането на статистически данни за резултатите от
работата, операциите и измамите;
й) документ относно политиката по сигурността, съдържащ подробна оценка на риска по отношение на платежните
услуги и описание на мерките за контрол на сигурността и за смекчаване на въздействието от рисковете, предприети,
за да се защитят ефикасно потребителите на платежни услуги срещу установените рискове, включително измамите и
незаконното използване на чувствителни и лични данни;
к) за платежните институции, за които се прилагат задълженията по отношение на изпирането на пари и финансирането
на тероризма съгласно Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (1) и Регламент (ЕС) 2015/847
на Европейския парламент и на Съвета (2) — описание на механизмите за вътрешен контрол, установени от заявителя с
цел спазване на тези задължения;
л) описание на организационната структура на заявителя, включително, ако е приложимо, описание на планираното
използване на представители и клонове, а също и на проверките на място и от разстояние, които заявителят се
задължава да извършва по отношение на тези представители и клонове най-малко веднъж годишно, както и
описание на условията за възлагане на дейности на подизпълнители и на участието му в национална или международна
платежна система;
м) идентификационни данни на лицата, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие в капитала
на заявителя по смисъла на член 4, параграф 1, точка 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013, размера на дяловото им
участие и доказателство за това, че са подходящи предвид необходимостта да се гарантира стабилно и разумно
управление на платежната институция;
н) идентификационни данни на директорите и на лицата, отговарящи за управлението на платежната институция, и когато
е приложимо, на лицата, отговарящи за управлението на свързаните с платежни услуги дейности на платежната
институция, както и доказателство, че те са с добра репутация и притежават подходящата квалификация и опит за
предоставяне на платежни услуги съгласно изискванията, определени от държавата членка по произход на платежната
институция;
о) когато е приложимо, идентификационни данни на задължителните одитори и одиторски дружества съгласно опреде
лението в Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3);
п) правен статус и устав на заявителя;
р) адрес на главното управление на заявителя.
За целите на първа алинея, букви г), д), е) и л) заявителят представя описание на правилата си за одит и организационните
си правила, установени с оглед предприемане на всички разумни мерки за защита на интересите на ползвателите и за
осигуряване на непрекъснатост и надеждност при предоставянето на платежни услуги.
(1) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския
парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на
Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).
(2) Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите
на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1).
(3) Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните
счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за
отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).
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По отношение на посочените в първа алинея, буква й) мерки за контрол на сигурността и мерки за смекчаване на
въздействието от рисковете се обяснява по какъв начин те осигуряват висока степен на техническа сигурност и защита
на данните, включително на софтуера и информационните системи, използвани от заявителя или от предприятията, на
които той възлага за подизпълнение всички или част от дейностите си. Тези мерки включват и мерките за сигурност,
предвидени в член 95, параграф 1. При тези мерки се вземат под внимание посочените в член 95, параграф 3 насоки на
ЕБО за мерките за сигурност, когато има такива.
2.
Държавите членки изискват от предприятията, подали заявление за лиценз за предоставяне на платежни услуги,
посочени в точка 7 от приложение I, като условие за получаването на лиценза си да разполагат със застраховка „Профе
сионална отговорност“, валидна за всяка територия, на която предлагат услуги, или друга сравнима гаранция за отговор
ността им, така че да се гарантира, че могат да посрещнат задълженията си, посочени в членове 73, 89, 90 и 92.
3.
Държавите членки изискват от предприятията, подали заявление за регистрация за предоставяне на платежни услуги,
посочени в точка 8 от приложение I, като условие за регистрирането си да разполагат със застраховка „Професионална
отговорност“, валидна за всяка територия, на която предлагат услуги, или друга сравнима гаранция за отговорността им
пред доставчика на платежни услуги, обслужващ сметка, или ползвателя на платежни услуги, произтичаща от неразрешен
достъп до платежната сметка или достъп до нея с цел измама, или неразрешено използване на информация за платежната
сметка, или използване на информация за платежната сметка с цел измама.
4.
До 13 януари 2017 г., след консултация с всички съответни заинтересовани страни, включително тези на пазара на
платежни услуги, и като отразява всички засегнати интереси, ЕБО приема в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) №
1093/2010 адресирани до компетентните органи насоки относно критериите, по които да се определя минималната
парична стойност на застраховката „Професионална отговорност“ или сравнимата гаранция по параграфи 2 и 3.
При изготвянето на насоките по първа алинея ЕБО взема предвид следните елементи:
а) рисковия профил на предприятието;
б) дали предприятието предоставя други платежни услуги, посочени в приложение I, или осъществява друга стопанска
дейност;
в) обема на дейността:
i) за предприятията, които са подали заявление за лиценз за предоставяне на платежни услуги, посочени в точка 7 от
приложение I, стойността на инициираните операции;
ii) за предприятията, които са подали заявление за регистрация за предоставяне на платежни услуги, посочени в точка 8
от приложение I, броя на клиентите, които използват услугите по предоставяне на информация за сметка;
г) конкретните характеристики на сравнимите гаранции и критериите за тяхното прилагане.
ЕБО извършва редовен преглед на тези насоки.
5.
До 13 юли 2017 г., след консултация с всички съответни заинтересовани страни, включително тези на пазара на
платежни услуги, и като отразява всички засегнати интереси, ЕБО разработва в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) №
1093/2010 насоки относно информацията, която се предоставя на компетентните органи в заявлението за лиценз на
платежните институции, включително изискванията, предвидени в параграф 1, първа алинея, букви а), б), в), д) и ж) — й)
от настоящия член.
ЕБО извършва редовен преглед на тези насоки и при всички случаи най-малко веднъж на три години.
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6.
Като взема предвид, когато е целесъобразно, придобития опит в хода на прилагането на насоките, посочени в
параграф 5, ЕБО може да разработи проекти на регулаторни технически стандарти за конкретизиране на информацията,
която се предоставя на компетентните органи в заявлението за лиценз на платежните институции, включително изисква
нията, предвидени в параграф 1, букви а), б), в), д) и ж) — й).

На Комисията се предоставя правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в
съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

7.

Информацията по параграф 4 се съобщава на компетентните органи в съответствие с параграф 1.

Член 6
Контрол върху участието в капитала
1.
Всяко физическо или юридическо лице, взело решение да придобие или да увеличи, пряко или непряко, квалифи
цирано дялово участие по смисъла на член 4, параграф 1, точка 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в платежна
институция, в резултат на което делът от капитала или от правата на глас би достигнал или надвишил 20 %, 30 %
или 50 %, или по такъв начин, че платежната институция би станала негово дъщерно предприятие, уведомява пред
варително в писмен вид за намеренията си компетентните по отношение на тази платежна институция органи. Същото
изискване е приложимо за всяко физическо или юридическо лице, взело решение да продаде, пряко или непряко,
квалифицирано дялово участие или да намали квалифицираното си дялово участие, в резултат на което делът от
капитала или от правата на глас би спаднал под 20 %, 30 % или 50 %, или по такъв начин, че платежната институция
би престанала да бъде негово дъщерно предприятие.

2.
Предлаганият приобретател на квалифицирано дялово участие предоставя на компетентния орган информация, в
която се посочват размерът на предвижданото дялово участие и съответната информация, посочена в член 23, параграф
4 от Директива 2013/36/ЕС.

3.
Държавите членки изискват, когато е вероятно влиянието, упражнявано от предложение приобретател по параграф 2,
да навреди на разумното и надеждно управление на платежната институция, компетентните органи да направят възражение
или да предприемат други подходящи мерки, за да се сложи край на това положение. Мерките могат да включват
разпореждания, санкции срещу директорите или лицата, отговарящи за управлението, или спиране на упражняването
на правата на глас, свързани с акциите, притежавани от акционерите или членовете на платежната институция.

Подобни мерки се прилагат по отношение на физическите или юридическите лица, които не са изпълнили задължението
да предоставят предварителна информация, както е предвидено в настоящия член.

4.
Ако дяловото участие бъде придобито въпреки възражението на компетентните органи, държавите членки, неза
висимо от всякаква друга санкция, която може да бъде наложена, предвиждат спиране упражняването на съответните права
на глас, нищожност на подадените гласове или възможност за тяхното обезсилване.

Член 7
Начален капитал
Държавите членки изискват от платежните институции към момента на получаване на лиценза да разполагат с начален
капитал, включващ един или повече от елементите, посочени в член 26, параграф 1, букви а)—д) от Регламент (ЕС) №
575/2013, както следва:

а) когато платежната институция предоставя само платежната услуга, посочена в точка 6 от приложение I, в нито един
момент капиталът ѝ не трябва да бъде под 20 000 EUR;

б) когато платежната институция предоставя само платежната услуга, посочена в точка 7 от приложение I, в нито един
момент капиталът ѝ не трябва да бъде под 50 000 EUR;
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в) когато платежната институция предоставя някоя от платежните услуги, посочени в точки 1—5 от приложение I, в нито
един момент капиталът ѝ не трябва да бъде под 125 000 EUR.
Член 8
Собствен капитал
1.
Размерът на собствения капитал на платежните институции не може да бъде по-малък от по-голямата от следните две
суми: размерът на началния капитал по член 7 или размерът на собствения капитал, изчислен в съответствие с член 9 от
настоящата директива.
2.
Държавите членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на многократното използване на елементите,
изпълняващи условията за собствен капитал, когато платежната институция е част от една и съща група с друга платежна
институция, кредитна институция, инвестиционен посредник, дружество за управление на активи или застраховател.
Настоящият параграф се прилага и когато платежната институция има хибриден характер и извършва дейности,
различни от предоставянето на платежни услуги.
3.
Ако са изпълнени условията, предвидени в член 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013, държавите членки или техните
компетентни органи могат да решат да не прилагат член 9 от настоящата директива по отношение на платежните
институции, включени в консолидирания надзор върху кредитната институция майка съгласно Директива 2013/36/ЕС.
Член 9
Изчисляване на собствения капитал
1.
Независимо от изискванията за начален капитал, установени в член 7, държавите членки изискват от платежните
институции, с изключение на тези, предлагащи само услугите, посочени в точка 7 или 8 от приложение I, или и в двете
разпоредби, да разполагат по всяко време със собствен капитал, изчислен по един от следните три метода съгласно
определеното от компетентните органи в съответствие с националното законодателство:
Метод А
Собственият капитал на платежната институция представлява сума, равна най-малко на 10 % от режийните разходи за
предходната година. Компетентните органи могат да коригират това изискване в случай на съществена промяна в
стопанската дейност на платежната институция спрямо предходната година. Когато към датата на изчисляването
платежната институция не е извършвала стопанска дейност по време на една пълна година, изискването е собственият
капитал да е в размер на най-малко 10 % от съответните режийни разходи, заложени в бизнес плана, освен ако компе
тентните органи не изискат корекция на този план.
Метод Б
Собственият капитал на платежната институция представлява сума, равна най-малко на сбора от следните елементи,
умножен по коефициента к, определен в параграф 2, като обемът на плащанията (ОП) представлява една дванадесета
част от общия размер на платежните операции, изпълнени от платежната институция през предходната година:
а) 4,0 % от частта от ОП до 5 милиона евро,
плюс
б) 2,5 % от частта от ОП над 5 милиона евро и до 10 милиона евро,
плюс
в) 1 % от частта от ОП над 10 милиона евро и до 100 милиона евро,
плюс
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г) 0,5 % от частта от ОП над 100 милиона евро и до 250 милиона евро,
плюс
д) 0,25 % от частта от ОП над 250 милиона евро.
Метод В
Собственият капитал на платежната институция представлява сума, равна най-малко на съответния показател, определен в
буква а), умножен по коефициента за умножение, определен в буква б), и по коефициента к, определен в параграф 2:
а) съответният показател е сборът от следните елементи:
i) приходи от лихви;
ii) разходи за лихви;
iii) получени комисиони и такси; и
iv) други приходи от дейността.
Всеки елемент се включва в сбора с положителния или отрицателния си знак. При изчисляването на съответния
показател не могат да се използват приходи от извънредни или нередовни пера. Разходите за възлагане на услуги на
подизпълнители могат да намалят съответния показател, ако разходите са направени от предприятие, над което се
упражнява надзор съгласно настоящата директива. Съответният показател се изчислява въз основа на дванадесетме
сечното наблюдение в края на предходната финансова година. Съответният показател се изчислява въз основа на
предходната финансова година. Независимо от това размерът на изчисления по метод В собствен капитал не трябва
да спада под 80 % от средната стойност за съответния показател през предходните три финансови години. При липса на
проверени от одитор данни могат да се използват стопански прогнози;
б) коефициентът за умножение е:
i) 10 % от частта от съответния показател до 2,5 милиона евро;
ii) 8 % от частта от съответния показател от 2,5 милиона евро до 5 милиона евро;
iii) 6 % от частта от съответния показател от 5 милиона евро до 25 милиона евро;
iv) 3 % от частта от съответния показател от 25 милиона евро до 50 милиона евро;
v) 1,5 % над 50 милиона евро.
2.

Коефициентът к, който се използва при методи Б и В, е:

а) 0,5, когато платежната институция предоставя единствено платежната услуга, посочена в точка 6 от приложение I;
б) 1, когато платежната институция предоставя някоя от платежните услуги, посочени в някоя от точки 1—5 от
приложение I.
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3.
Въз основа на оценка на процесите на управление на риска, базата данни за рисковете от загуби и механизмите за
вътрешен контрол на платежната институция компетентните органи могат да изискат от платежната институция да
разполага със собствен капитал, който е с до 20 % по-голям от сумата, която би се получила в резултат на прилагането
на избрания в съответствие с параграф 1 метод, или да разрешат на платежната институция да разполага със собствен
капитал, който е с до 20 % по-малък от сумата, която би се получила в резултат на прилагането на избрания в съответствие
с параграф 1 метод.
Член 10
Изисквания за защитни мерки
1.
Държавите членки или компетентните органи изискват от платежната институция, която предоставя платежни услуги,
посочени в точки 1—6 от приложение I, да прилага защитни мерки по отношение на всички средства, получени от
ползвателите на платежни услуги или от друг доставчик на платежни услуги, за изпълнението на платежни операции, по
един от следните начини:
а) средствата не се смесват в нито един момент със средствата на което и да е физическо или юридическо лице, различно
от ползвателите на платежни услуги, от името на които се държат средствата, и когато тези средства се държат от
платежната институция и все още не са предадени на получателя или не са преведени на друг доставчик на платежни
услуги до края на работния ден, следващ деня, в който са получени, те се депозират в отделна сметка в кредитна
институция или се инвестират в сигурни, ликвидни и нискорискови активи, определени от компетентните органи на
държавата членка по произход; и средствата са защитени в съответствие с националното право на държавите членки в
интерес на ползвателите на платежни услуги срещу претенции на други кредитори на платежната институция, поспециално в случай на несъстоятелност;
б) средствата са покрити от застрахователна полица или друга сравнима гаранция от застрахователно дружество или
кредитна институция, които не са част от същата група, от която е част самата платежна институция, за сума,
равностойна на сумата, която би била заделена при липса на застрахователна полица или друга сравнима гаранция,
и която е платима в случай на невъзможност на платежната институция да изпълни финансовите си задължения.
2.
Когато от платежната институция се изискват защитни мерки по отношение на средствата съгласно параграф 1 и част
от тези средства ще се използва за бъдещи платежни операции, а остатъкът — за неплатежни услуги, изискванията по
параграф 1 се прилагат и по отношение на частта от средствата, която ще се използва за бъдещи платежни операции.
Когато тази част е променлива или не е предварително известна, държавите членки допускат платежните институции да
прилагат настоящия параграф въз основа на представителна част от средствата, за която се приема, че се използва за
платежни услуги, при условие че тази представителна част може разумно да се определи в удовлетворителна за компе
тентните органи степен въз основа на данни за минали периоди.
Член 11
Издаване на лиценз
1.
Държавите членки изискват от предприятията, различни от посочените в член 1, параграф 1, букви а), б), в), д) и е) и
различни от физическите или юридическите лица, които се полазват от освобождаване съгласно член 32 или 33, които
възнамеряват да предоставят платежни услуги, да получат лиценз за извършване на дейност като платежна институция,
преди да започнат да предоставят платежни услуги. Лиценз се издава единствено на юридически лица, установени в
държава членка.
2.
Компетентните органи издават лиценз, при условие че информацията и доказателствата, придружаващи заявлението,
съответстват на всички изисквания, предвидени в член 5, и че компетентните органи, след като са разгледали внимателно
заявлението, са дали положителна оценка като цяло. Преди издаването на лиценза компетентните органи могат да се
консултират, когато е необходимо, с националната централна банка или с други съответни публични органи.
3.
Главното управление на платежната институция, която съгласно националното право на държавата членка по
произход трябва да има седалище, се намира в същата държава членка, в която се намира седалището, и платежната
институция осъществява там поне част от стопанската си дейност, свързана с платежни услуги.
4.
Компетентните органи издават лиценз само ако, предвид необходимостта от осигуряване на стабилно и разумно
управление на платежните институции, платежната институция прилага надеждни мерки за управление на свързаната с
платежни услуги стопанска дейност, които включват ясна организационна структура с ясно определени, прозрачни и
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последователни правила за отговорност, ефективни процедури за установяване, управление, контрол и докладване на
рисковете, на които институцията е или би могла да бъде изложена, както и подходящи механизми за вътрешен
контрол, включително надеждни административни и счетоводни процедури; тези правила, процедури и механизми
трябва да са всеобхватни и да съответстват на естеството, мащаба и сложността на предоставяните от платежната
институция платежни услуги.
5.
Когато платежната институция предоставя някоя от платежните услуги, посочени в точки 1—7 от приложение I, и
същевременно извършва друга стопанска дейност, компетентните органи могат да изискат установяването на отделно
образувание за осъществяване на свързаната с платежни услуги стопанска дейност, когато свързаните с неплатежни
услуги дейности на платежната институция засягат или могат да засегнат финансовата стабилност на платежната
институция или способността на компетентните органи да наблюдават спазването от страна на платежната институция
на всички предвидени в настоящата директива задължения.
6.
Компетентните органи отказват да издадат лиценз, ако не считат акционерите или членовете с квалифицирано дялово
участие за подходящи предвид необходимостта да се осигури стабилно и разумно управление на платежната институция.
7.
Когато между платежната институция и други физически или юридически лица съществуват тесни връзки съгласно
определението в член 4, параграф 1, точка 38 от Регламент (ЕС) № 575/2013, компетентните органи издават лиценз само
ако тези връзки не препятстват ефективното упражняване на надзорните им функции.
8.
Компетентните органи издават лиценз само ако законовите, подзаконовите или административните разпоредби на
трета държава, които се прилагат за едно или повече физически или юридически лица, с които платежната институция се
намира в тесни връзки, или трудностите при осигуряване на спазването на тези законови, подзаконови или админист
ративни разпоредби не препятстват ефективното упражняване на техните надзорни функции.
9.
Лицензът е валиден във всички държави членки и дава възможност на съответната платежна институция да
предоставя включени в лиценза платежни услуги в рамките на Съюза съгласно свободата на предоставяне на услуги
или свободата на установяване.
Член 12
Съобщаване на решението
В срок от три месеца от получаване на заявлението или, ако заявлението е непълно, от получаване на цялата необходима за
вземане на решение информация компетентните органи информират заявителя дали дават съгласие или отказват да издадат
лиценз. Компетентният орган мотивира отказите за издаване на лиценз.
Член 13
Отнемане на лиценз
1.

Компетентните органи могат да отнемат издадения на платежната институция лиценз само когато институцията:

а) 12 месеца след издаването на лиценза още не го е използвала, отказала се е изрично от лиценза или е престанала да
извършва стопанска дейност в продължение на повече от шест месеца, ако съответната държава членка не е включила
разпоредба за обезсилване на лиценза в такива случаи;
б) получила е лиценза посредством представяне на невярна информация или чрез друго нарушение;
в) вече не отговаря на условията за издаване на лиценза или не е информирала компетентния орган относно основни
промени в това отношение;
г) би могла да застраши стабилността на платежната система или доверието в нея при продължаване на стопанската си
дейност, свързана с платежни услуги; или
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д) попада в един от другите случаите, в които в националното право се предвижда отнемане на лиценз.

2.

Компетентният орган мотивира всяко решение за отнемане на лиценз и информира съответно заинтересованите лица.

3.
Компетентният орган оповестява публично решението за отнемане на лиценз, включително в регистрите, посочени в
членове 14 и 15.

Член 14
Регистрация в държавата членка по произход
1.

Държавите членки водят публичен регистър, в който се вписват:

а) лицензираните платежни институции и техните представители,

б) физическите и юридическите лица, които се ползват от освобождаване съгласно член 32 или 33, и когато е приложимо,
техните представители,

в) институциите, посочени в член 2, параграф 5, които имат право да предоставят платежни услуги съгласно националното
право.

Клоновете на платежни институции се вписват в регистъра на държавата членка по произход, когато предоставят услуги в
държава членка, различна от тяхната държава членка по произход.

2.
В публичния регистър се посочват платежните услуги, за които платежната институция е получила лиценз или за
които е регистрирано физическото или юридическото лице. Лицензираните платежни институции се вписват в регистъра
отделно от физическите и юридическите лица, които се ползват от освобождаване съгласно член 32 или 33. Регистърът е
публично достъпен за справки, достъпен е по електронен път и се актуализира своевременно.

3.
Компетентните органи вписват в публичния регистър всяко отнемане на лиценз и всяко прекратяване на прилагането
на освобождаване съгласно член 32 или 33.

4.
Компетентните органи уведомяват ЕБО за мотивите за всяко решение на отнемане на лиценз и прекратяване прила
гането на освобождаване съгласно член 32 или 33.

Член 15
Регистър на ЕБО
1.
ЕБО разработва, води и поддържа електронен централен регистър, който съдържа информация, предоставена от
компетентните органи в съответствие с параграф 2. ЕБО отговаря за точното представяне на тази информация.

ЕБО гарантира, че регистърът е публично достъпен на неговата интернет страница, и осигурява възможност за безплатен
лесен достъп и лесно търсене на въведената информация.

2.
Компетентните органи незабавно уведомяват ЕБО за информацията, въведена в техните публични регистри, посочени в
член 14, на език, обичайно използван в областта на финансите.

3.

Компетентните органи отговарят за точността на информацията, посочена в параграф 2, както и за актуализирането ѝ.
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4.
ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на техническите изисквания за
разработване, водене и поддържане на централния регистър и за достъп до съдържащата се в него информация. Техни
ческите изисквания гарантират, че единствено компетентният орган и ЕБО могат да въвеждат промени в информацията.
ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 13 януари 2018 г.
На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в
съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
5.
ЕБО разработва проекти на технически стандарти за изпълнение относно елементите и структурата на информацията,
която се съобщава съгласно параграф 1, включително общ формат и образец, по който се предоставя тази информация.
ЕБО представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 13 юли 2017 г.
На Комисията се предоставя правомощието да приеме техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея, в
съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
Член 16
Поддържане на лиценза
В случай че настъпи промяна, която засяга точността на информацията и доказателствата, представени в съответствие с член
5, платежната институция уведомява без неоснователно забавяне компетентните органи на своята държава членка по
произход за това.
Член 17
Счетоводна отчетност и задължителен одит
1.
По отношение на платежните институции се прилагат mutatis mutandis директиви 86/635/ЕИО и 2013/34/ЕС, както
и Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (1).
2.
Освен ако не са освободени съгласно Директива 2013/34/ЕС и когато е приложимо, Директива 86/635/ЕИО,
годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на платежните институции се проверяват от задъл
жителни одитори или одиторски дружества по смисъла на Директива 2006/43/ЕО.
3.
За целите на надзора държавите членки изискват от платежните институции да представят отделна счетоводна
информация за платежните услуги и за дейностите, посочени в член 18, параграф 1, за които се изготвя одиторски
доклад. Когато е приложимо, този доклад се изготвя от задължителните одитори или от одиторско дружество.
4.
Задълженията, предвидени в член 63 от Директива 2013/36/ЕС, се прилагат mutatis mutandis по отношение на
задължителните одитори или одиторските дружества, извършващи задължителен одит на платежните институции във
връзка с дейностите им, свързани с платежни услуги.
Член 18
Дейности
1.

Освен предоставянето на платежни услуги платежните институции могат да извършват следните дейности:

а) предоставяне на оперативни и тясно свързани с тях спомагателни услуги, като осигуряване на изпълнението на
платежни операции, услуги по обмяна на валута, дейности по съхранение на ценности, съхраняване и обработка на
данни;
(1) Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. относно прилагането на международните
счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).
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б) управление на платежни системи, без да се засяга член 35;
в) стопански дейности, различни от предоставянето на платежни услуги, при спазване на приложимото право на Съюза и
национално право.
2.
Когато платежните институции участват в предоставянето на една или повече платежни услуги, те могат да
поддържат само платежни сметки, използвани единствено за платежни операции.
3.
Получените от платежни институции средства от ползватели на платежни услуги с оглед предоставяне на платежни
услуги не представляват влог или друг вид възстановими средства по смисъла на член 9 от Директива 2013/36/ЕС, нито
електронни пари по смисъла на член 2, точка 2 от Директива 2009/110/ЕО.
4.
Платежните институции могат да отпускат кредит, свързан с платежните услуги, посочени в точка 4 или 5 от
приложение I, само ако са изпълнени всички изброени по-долу условия:
а) кредитът има спомагателен характер и се отпуска единствено и само във връзка с изпълнението на платежна операция;
б) независимо от националните правила за отпускане на кредит по кредитни карти, кредитът, отпуснат във връзка с
плащане и предоставен в съответствие с член 11, параграф 9 и член 28, се погасява в кратък срок, който при
никакви обстоятелства не надвишава 12 месеца;
в) такъв кредит не се отпуска от средствата, които са получени или се държат с цел изпълнение на платежна операция;
г) собственият капитал на платежната институция е достатъчен по всяко време и се преценява като подходящ от
надзорните органи предвид общия размер на отпуснатия кредит.
5.
Платежните институции не извършват стопанска дейност, изразяваща се в набиране на влогове или други възста
новими средства по смисъла на член 9 от Директива 2013/36/ЕС.
6.
Настоящата директива не засяга Директива 2008/48/ЕО, нито други актове на правото на Съюза или националните
мерки, отнасящи се до нехармонизирани с настоящата директива условия за отпускане на кредити на потребители, които
са съобразени с правото на Съюза.
Раздел 2
Други изисквания
Член 19
Използване на представители, клонове или подизпълнители
1.
Когато дадена платежна институция възнамерява да предоставя платежни услуги чрез представител, тя съобщава на
компетентните органи в своята държава членка по произход следната информация:
а) име и адрес на представителя;
б) описание на механизмите за вътрешен контрол, които ще използва представителят с оглед спазване на задълженията във
връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно Директива (ЕС) 2015/849 и които подлежат на
незабавно актуализиране при съществени промени в данните, съобщени при първоначалното уведомяване;
в) идентификационни данни на директорите и лицата, отговарящи за управлението на представителя, който ще бъде
използван при предоставянето на платежни услуги, а за представители, които не са доставчици на платежни услуги
— и доказателства за това, че тези лица са подходящи и благонадеждни;
г) платежните услуги на платежната институция, във връзка с които е упълномощен представителят; и
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д) когато е приложимо, уникалния идентификационен код или номер на представителя.

2.
В срок от два месеца от получаване на информацията по параграф 1 компетентният орган на държава членка по
произход съобщава на платежната институция дали представителят е вписан в регистъра по член 14. След като бъде вписан
в регистъра, представителят може да започне да предоставя платежни услуги.

3.
Ако считат, че предоставената информация е неточна, компетентните органи предприемат допълнителни действия за
нейната проверка, преди да впишат представителя в регистъра.

4.
Ако след предприемането на действия за проверка на информацията компетентните органи не са удовлетворени от
точността на предоставената съгласно параграф 1 информация, те отказват да впишат представителя в регистъра по член 14
и без неоснователно забавяне уведомяват платежната институция за това.

5.
Ако платежната институция желае да предоставя платежни услуги в друга държава членка чрез представител или
като открие клон, тя следва процедурите, предвидени в член 28.

6.
В случай че платежната институция има намерение да възложи на подизпълнител оперативни функции, свързани с
платежни услуги, тя информира за това компетентните органи на своята държава членка по произход.

Възлагането на подизпълнители на изпълнението на важни оперативни функции, включително ИТ системи, не може да се
извършва по начин, който съществено засяга качеството на вътрешния контрол на платежната институция и възможността
на компетентните органи да наблюдават и проследяват впоследствие спазването от страна на платежната институция на
всички предвидени в настоящата директива задължения.

За целите на втора алинея дадена оперативна функция се счита за важна, ако недостатък или пропуск при нейното
изпълнение биха засегнали съществено непрекъснатото спазване от дадена платежна институция на изискванията,
определени в лиценза, поискан съгласно настоящия дял, на другите ѝ задължения съгласно настоящата директива, финан
совите ѝ показатели или надеждността ѝ, или непрекъснатото предоставяне от нея на платежни услуги. Държавите членки
гарантират, че когато платежни институции възлагат важни оперативни функции на подизпълнител, платежните
институции отговарят на следните условия:

а) при използването на подизпълнител висшето ръководство не може да делегира своята отговорност;

б) отношенията и задълженията на платежната институция спрямо нейните ползватели на платежни услуги съгласно
настоящата директива не се променят;

в) условията, които платежната институция е длъжна да спазва, за да получи и запази лиценза си в съответствие с
настоящия дял, не се нарушават;

г) нито едно от останалите условия, на основание на които е издаден лицензът на платежната институция, не отпада, нито
се променя.

7.
Платежните институции гарантират, че представителите или клоновете, които действат от тяхно име, информират за
това ползвателите на платежни услуги.

8.
Платежните институции съобщават без неоснователно забавяне на компетентните органи на своята държава членка по
произход всички промени във връзка с използването на подизпълнители и в съответствие с процедурата, предвидена в
параграфи 2, 3 и 4 — представители, включително допълнителни представители.
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Член 20
Отговорност
1.
Държавите членки гарантират, че когато платежните институции са възложили оперативни функции на трети лица,
тези платежни институции предприемат разумни мерки, за да осигурят спазването на предвидените в настоящата директива
изисквания.
2.
Държавите членки изискват от платежните институции да носят пълна отговорност за всяко действие на техните
служители, както и на техните представители, клонове или подизпълнители.
Член 21
Съхраняване на данни
Държавите членки изискват от платежните институции да съхраняват всякакви подходящи данни за целите на настоящия
дял в продължение на най-малко пет години, без да се засяга Директива (ЕС) 2015/849 или друго приложимо право на
Съюза.
Раздел 3
Компетентни органи и надзор
Член 22
Определяне на компетентните органи
1.
Държавите членки определят за компетентни органи, отговорни за издаването на лицензи и за упражняването на
пруденциален надзор над платежните институции, които ще изпълняват функциите, предвидени в настоящия дял,
публични органи или органи, признати от националното право или от публични органи, изрично оправомощени за
целта според националното право, включително националните централни банки.
Компетентните органи гарантират независимостта си от икономически субекти и не допускат конфликт на интереси. Без да
се засяга първа алинея, платежните институции, кредитните институции, институциите за електронни пари и пощенските
джиро институции не могат да бъдат определени за компетентни органи.
Държавите членки уведомяват Комисията за това.
2.
Държавите членки гарантират, че компетентните органи, определени съгласно параграф 1, разполагат с всички
необходими правомощия за изпълнение на функциите си.
3.
Държавите членки, на чиято територия съществува повече от един орган, компетентен по уредените в настоящия дял
въпроси, гарантират, че тези органи работят в тясно сътрудничество, така че да могат ефективно да изпълняват съответните
си задължения. Същото изискване е приложимо и когато органите, които са компетентни по уредените в настоящия дял
въпроси, не са органите, компетентни във връзка с надзора над кредитни институции.
4.
За задачите на определените съгласно параграф 1 компетентни органи отговарят компетентните органи на държавата
членка по произход.
5.
Параграф 1 не предполага изискване компетентните органи да упражняват надзор върху стопанските дейности на
платежните институции, различни от предоставянето на платежни услуги, и дейностите, посочени в член 18, параграф 1,
буква а).
Член 23
Надзор
1.
Държавите членки гарантират, че упражняваният от компетентните органи контрол за непрекъснатото спазване на
настоящия дял е пропорционален, подходящ и съответстващ на рисковете, на които са изложени платежните институции.
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С цел да проверят спазването на настоящия дял компетентните органи имат право да предприемат по-специално следните
мерки:
а) да изискват от платежната институция да предостави всякаква информация, необходима за наблюдение на спазването на
изискванията, като се посочи целта на искането, когато е целесъобразно, както и срокът, в който да бъде предоставена
информацията;
б) да извършват проверки на място на платежните институции, на представителите и клоновете, предоставящи платежни
услуги под ръководството на платежната институция, или на подизпълнители;
в) да отправят препоръки, насоки и когато е приложимо, задължителни административни разпоредби;
г) да спират действието или да отнемат лиценз съгласно член 13.
2.
Без да се засягат процедурите за отнемане на лиценз и наказателноправните разпоредби, държавите членки пред
виждат, че съответните им компетентни органи могат да налагат санкции или да приемат мерки, насочени конкретно към
преустановяване на констатираните нарушения или отстраняване на причините за тях, по отношение на платежните
институции или на ефективно упражняващите контрол върху стопанската дейност на платежните институции, които
нарушават законовите, подзаконовите или административните разпоредби относно надзора или осъществяването на
свързана с платежни услуги стопанска дейност.
3.
Независимо от изискванията по член 7, член 8, параграфи 1 и 2 и член 9 държавите членки гарантират, че
компетентните органи имат право да предприемат мерките, описани в параграф 1 от настоящия член, с оглед осигуряване
наличието на достатъчен капитал за платежните услуги, по-специално когато несвързаните с платежни услуги дейности на
платежната институция засягат или може да засегнат финансовата стабилност на платежната институция.
Член 24
Професионална тайна
1.
Държавите членки гарантират, че всички лица, които работят или са работили за компетентните органи, както и
експертите, действащи от името на компетентните органи, са обвързани от задължение за опазване на професионалната
тайна, без да се засягат случаите, уредени от наказателното право.
2.
При обмена на информация по член 26 задължението за опазване на професионална тайна се прилага стриктно, за да
се гарантира защитата на личните и търговските права.
3.
Държавите членки могат да прилагат настоящия член, като вземат предвид mutatis mutandis членове 53—61 от
Директива 2013/36/ЕС.
Член 25
Право на съдебно обжалване
1.
Държавите членки гарантират, че решенията на компетентните органи по отношение на платежните институции въз
основа на законови, подзаконови и административни разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, подлежат
на съдебно обжалване.
2.

Параграф 1 се прилага и при бездействие.
Член 26
Обмен на информация

1.
Компетентните органи в различните държави членки си сътрудничат помежду си и когато е целесъобразно, с ЕЦБ и
националните централни банки на държавите членки, с ЕБО, както и с други съответни компетентни органи, определени
съгласно правото на Съюза или националното право, приложимо по отношение на доставчиците на платежни услуги.
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2.
Освен това държавите членки разрешават обмена на информация между своите компетентни органи и следните
субекти:
а) компетентните органи на други държави членки, отговорни за издаването на лицензи и упражняването на надзор над
платежните институции;
б) ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки в качеството им на парични и контролни органи и когато е
целесъобразно, други публични органи, отговорни за надзора над платежните системи и системите за сетълмент;
в) други органи, определени съгласно настоящата директива, Директива (ЕС) 2015/849 и друго право на Съюза,
приложимо по отношение на доставчиците на платежни услуги, като например правните актове, приложими в
областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
г) ЕБО във функцията му, свързана с допринасяне за последователното и съгласувано функциониране на надзорните
механизми, както е посочено в член 1, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
Член 27
Уреждане на разногласия между компетентните органи на различни държави членки
1.
Когато компетентен орган на държава членка счита, че по конкретен въпрос презграничното сътрудничество с
компетентните органи на друга държава членка, посочено в член 26, 28, 29, 30 или 31 от настоящата директива, не
съответства на тези разпоредби, той може да отнесе въпроса до ЕБО и да поиска неговото съдействие съгласно член 19 от
Регламент (ЕС) № 1093/2010.
2.
Когато от ЕБО е поискано съдействие съгласно параграф 1 от настоящия член, той без неоснователно забавяне взема
решение в съответствие с член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010. ЕБО може също така да съдейства на
компетентните органи за постигането на съгласие по своя собствена инициатива в съответствие с член 19, параграф 1, втора
алинея от посочения регламент. И в двата случая участващите компетентни органи отлагат вземането на решения, докато
разногласието не бъде уредено съгласно член 19 от посочения регламент.
Член 28
Заявление за упражняване на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги
1.
Всяка лицензирана платежна институция, която желае да предоставя платежни услуги за пръв път в държава членка,
различна от нейната държава членка по произход, чрез упражняване на правото си на установяване или на свободата на
предоставяне на услуги, съобщава на компетентните органи на своята държава членка по произход следната информация:
а) наименование, адрес и когато е приложимо, номер на лиценза на платежната институция;
б) държавата членка или държавите членки, на чиято територия възнамерява да извършва дейност;
в) платежната услуга или платежните услуги, които ще бъдат предоставяни;
г) когато платежната институция възнамерява да използва представител — информацията, посочена в член 19, параграф 1;
д) когато платежната институция възнамерява да използва клон — информацията, посочена в член 5, параграф 1, букви б)
и д), по отношение на стопанската дейност, свързана с платежни услуги, извършвана на територията на приемащата
държава членка, описание на организационната структура на клона и идентификационни данни на лицата, отговарящи
за управлението на този клон.
Когато платежната институция възнамерява да възложи оперативни функции по предоставянето на платежни услуги на
подизпълнители в приемащата държава членка, тя уведомява за това компетентните органи на държавата членка по
произход.
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2.
В срок от един месец от получаването на цялата информация по параграф 1 компетентните органи на държавата
членка по произход я изпращат на компетентните органи на приемащата държава членка.
В срок от един месец от получаването на информацията от компетентните органи на държавата членка по произход
компетентните органи на приемащата държава членка правят оценка на информацията и предоставят на компетентните
органи на държавата членка по произход съответната информация във връзка с предвижданото предоставяне на платежни
услуги от платежната институция при упражняване на свободата на установяване или на свободата на предоставяне на
услуги. Компетентните органи на приемащата държава членка информират компетентните органи на държавата членка по
произход по-специално относно наличието на разумни основания за безпокойство във връзка с предвижданото използване
на представители или откриване на клон във връзка с изпирането на пари или финансирането на тероризма по смисъла на
Директива (ЕС) 2015/849.
Когато компетентните органи на държавата членка по произход не споделят оценката на компетентните органи на
приемащата държава членка, те предоставят на тези органи мотивите за своето решение.
Ако оценката на компетентните органи на държавата членка по произход е неблагоприятна, по-специално с оглед на
информацията, получена от компетентните органи на приемащата държава членка, те отказват да регистрират представителя
или клона, или заличават регистрацията, ако вече е направена.
3.
В срок от три месеца от получаването на информацията по параграф 1 компетентните органи на държавата членка по
произход съобщават решението си на компетентните органи на приемащата държава членка и на платежната институция.
След като бъде вписан в регистъра по член 14, представителят или клонът може да започне да извършва своята дейност в
съответната приемаща държава членка.
Платежната институция уведомява компетентните органи на държавата членка по произход за датата, от която започва да
извършва своята дейност посредством представителя или клона в съответната приемаща държава членка. Компетентните
органи на държавата членка по произход уведомяват за това компетентните органи на приемащата държава членка.
4.
Платежната институция без неоснователно забавяне информира компетентните органи на държавата членка по
произход за всички съответни промени по отношение на информацията, предоставена в съответствие с параграф 1,
включително допълнителни представители, клонове или подизпълнители в държавите членки, в които извършва
дейност. Прилага се процедурата, предвидена в параграфи 2 и 3.
5.
ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на рамката за сътрудничеството и
обмена на информация между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава
членка в съответствие с настоящия член. В проектите на регулаторни технически стандарти се конкретизират методът,
средствата и условията на сътрудничеството при уведомяването във връзка с платежни институции, извършващи дейност на
презгранична основа, и по-специално обхватът и обработката на информацията, която се предоставя, включително обща
терминология и стандартни образци за уведомяване, за да се гарантира последователен и ефикасен процес на уведомяване.
ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 13 януари 2018 г.
На Комисията се делегира правомощието да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в
съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
Член 29
Надзор над платежните институции, упражняващи правото на установяване и свободата на предоставяне на
услуги
1.
С цел упражняване на контрол и предприемане на необходимите мерки, предвидени в настоящия дял, както и в
разпоредбите на националното право, с които се транспонират дялове III и IV, в съответствие с член 100, параграф 4 по
отношение на представител или клон на платежна институция, намиращи се на територията на друга държава членка,
компетентните органи на държавата членка по произход си сътрудничат с компетентните органи на приемащата държава
членка.
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В рамките на сътрудничеството по първа алинея компетентните органи на държавата членка по произход уведомяват
компетентните органи на приемащата държава членка, когато възнамеряват да извършат проверка на място на територията
на последната.
Компетентните органи на държавата членка по произход могат обаче да делегират на компетентните органи на приемащата
държава членка задачата по извършване на проверки на място на съответната институция.
2.
Компетентните органи на приемащите държави членки може да въведат изискване платежните институции, които
имат представители или клонове на тяхна територия, да им докладват периодично относно дейността, която извършват на
тяхна територия.
Такива доклади се изискват за информационни или статистически цели и доколкото представителите и клоновете
извършват свързаната с платежни услуги стопанска дейност съгласно правото на установяване, с цел наблюдение за
спазването на разпоредбите на националното право, с които се транспонират дялове III и IV. Спрямо тези представители
и клонове се прилагат изисквания за професионална тайна, които са най-малко равностойни на изискванията по член 24.
3.
Компетентните органи си предоставят взаимно всяка съществена и/или относима информация, по-специално в случай
на нарушения или предполагаеми нарушения от страна на представител или клон, както и ако тези нарушения са
извършени в контекста на упражняване на свободата на предоставяне на услуги. Във връзка с това компетентните
органи съобщават при поискване цялата относима информация и по своя инициатива — цялата съществена информация,
включително относно спазването на изискванията по член 11, параграф 3 от страна на платежната институция.
4.
Държавите членки могат да въведат изискване платежните институции, които извършват дейност на тяхна територия
посредством представители съгласно правото на установяване и чието главно управление е на територията на друга държава
членка, да определят централно звено за контакт на тяхна територия, за да осигурят подходяща комуникация и докладване
на информация относно спазването на дялове III и IV, без да се засягат разпоредбите относно борбата с изпирането на пари
и финансирането на тероризма, и за да улеснят надзора от страна на компетентните органи на държавата членка по
произход и на приемащата държава членка или приемащите държави членки, включително като предоставят на компе
тентните органи документи и информация при поискване.
5.
ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които конкретизира критериите, които да се
прилагат при преценката, в съответствие с принципа на пропорционалност, на обстоятелствата, при които е целесъобразно
определянето на централно звено за контакт и функциите на тези звена за контакт съгласно параграф 4.
В посочените проекти на регулаторни технически стандарти по-специално се вземат предвид:
а) общият обем и стойност на операциите, извършени от платежната институция в приемащата държава членка;
б) видът на предоставяните платежни услуги; и
в) общият брой представители, установени в приемащата държава членка.
ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 13 януари 2017 г.
6.
ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определя рамката за сътрудничеството и
обмена на информация между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка в
съответствие с настоящия дял, както и за наблюдението за спазването на разпоредбите на националното право, с които се
транспонират дялове III и IV. В проектите на регулаторни технически стандарти се конкретизират методът, средствата и
условията на сътрудничеството при надзора над платежните институции, извършващи дейност на презгранична основа, и
по-специално обхватът и обработката на информацията, която се обменя, за да се гарантира последователен и ефективен
надзор над платежните институции, които предоставят платежни услуги на презгранична основа.
В посочените проекти на регулаторни технически стандарти се конкретизират и средствата и условията за представяне на
докладите, които приемащите държави членки изискват от платежните институции по отношение на стопанската дейност,
свързана с плащания, която се извършва на тяхна територия в съответствие с параграф 2, включително честотата, с която
трябва да бъдат представяни тези доклади.
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ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 13 януари 2018 г.

7.
На Комисията се делегира правомощието да приеме посочените в параграфи 5 и 6 регулаторни технически стандарти
в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 30
Мерки при неспазване на изискванията, включително предпазни мерки
1.
Без да се засяга отговорността на компетентните органи на държавата членка по произход, когато компетентният
орган на приемащата държава членка се увери, че дадена платежна институция, която има представители или клонове на
територията на неговата държава членка, не спазва настоящия дял или националното право, с което се транспонира дял III
или IV, той без забавяне уведомява компетентния орган на държавата членка по произход.

Компетентният орган на държавата членка по произход, след като направи оценка на получената съгласно първа алинея
информация, без забавяне взема всички подходящи мерки, за да гарантира преустановяване на нарушението от страна на
съответната платежна институция. Компетентният орган на държавата членка по произход съобщава без забавяне тези
мерки на компетентния орган на приемащата държава членка и на компетентните органи на евентуалните други заинте
ресовани държави членки.

2.
В извънредни ситуации, когато са необходими незабавни действия за преодоляването на сериозна заплаха за колек
тивните интереси на ползвателите на платежни услуги в приемащата държава членка, компетентните органи на приемащата
държава членка могат да предприемат предпазни мерки, успоредно с презграничното сътрудничество между компетентните
органи и до приемането на мерки от страна на компетентните органи на държавата членка по произход съгласно
установеното в член 29.

3.
Всички предпазни мерки по параграф 2 трябва да са подходящи и пропорционални на своето предназначение да
осигурят защита срещу сериозна заплаха за колективните интереси на ползвателите на платежни услуги в приемащата
държава членка. Те не трябва да водят до предимство за ползвателите на платежни услуги на платежната институция в
приемащата държава членка спрямо ползвателите на платежни услуги на платежната институция в други държави членки.

Предпазните мерки са временни, като прилагането им се прекратява, когато бъдат предприети действия за преодоляването
на установените сериозни заплахи, включително със съдействието на компетентните органи на държавата членка по
произход или на ЕБО или в сътрудничество с тях, както е предвидено в член 27, параграф 1.

4.
Когато това е съвместимо с извънредната ситуация, пред която са изправени компетентните органи в приемащата
държава членка, компетентните органи на държавата членка по произход и тези на евентуалните други заинтересовани
държави членки, Комисията и ЕБО се уведомяват предварително и при всички случаи без неоснователно забавяне за
предпазните мерки, предприети съгласно параграф 2, както и за мотивите за тях.

Член 31
Мотиви и съобщения
1.
Всяка мярка, която се предприема от компетентните органи съгласно член 23, 28, 29 или 30, включваща санкции
или ограничения на упражняването на свободата на предоставяне на услуги или свободата на установяване, трябва да бъде
надлежно мотивирана и съобщена на засегнатата платежна институция.

2.
Членове 28, 29 и 30 не засягат задължението на компетентните органи съгласно Директива (ЕС) 2015/849 и
Регламент (ЕС) 2015/847, по-специално по член 48, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849 и член 22, параграф 1
от Регламент (ЕС) 2015/847, за надзор или наблюдение на спазването на изискванията, предвидени в тези актове.
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Раздел 4
Освобождаване
Член 32
Условия
1.
Държавите членки могат да освободят или да допуснат техните компетентни органи да освободят от прилагането на
всички или на част от процедурите и условията, установени в раздели 1, 2 и 3, с изключение на членове 14, 15, 22, 24,
25 и 26, физическите или юридическите лица, предоставящи платежните услуги, посочени в точки 1—6 от приложение I,
когато:
а) за предходните 12 месеца средната месечна стойност на общата стойност на платежните операции, извършени от
съответното лице, включително от представител, за когото лицето носи пълна отговорност, не надвишава определен
от държавата членка праг, който във всички случаи не надхвърля 3 милиона евро. Това изискване се оценява въз основа
на заложената в бизнес плана обща сума на платежните операции, освен ако компетентните органи не поискат корекция
на плана; и
б) никое от физическите лица, отговорни за управлението или извършването на стопанската дейност, не е осъждано за
престъпления, свързани с изпирането на пари или финансирането на тероризма, или за други финансови престъпления.
2.
Всяко физическо или юридическо лице, регистрирано в съответствие с параграф 1, е длъжно да има главно
управление или място на пребиваване в държавата членка, в която действително осъществява стопанската си дейност.
3.
Лицата, посочени в параграф 1 от настоящия член, се третират като платежни институции, без за тях да се прилагат
член 11, параграф 9 и членове 28, 29 и 30.
4.
Държавите членки могат също да предвидят, че всяко регистрирано в съответствие с параграф 1 от настоящия член
физическо или юридическо лице може да извършва само някои от дейностите, изброени в член 18.
5.
Лицата, посочени в параграф 1 от настоящия член, уведомяват компетентните органи за всяка промяна в своето
положение, свързана с условията, определени в посочения параграф. Държавите членки предприемат необходимите мерки,
с които да се гарантира, че когато вече не са изпълнени условията, установени в параграфи 1, 2 или 4 от настоящия член,
заинтересованите лица подават заявление за лиценз в срок от 30 календарни дни в съответствие с член 11.
6.
Параграфи 1—5 от настоящия член не се прилагат по отношение на Директива (ЕС) 2015/849 или на националното
право в областта на предотвратяване на изпирането на пари.
Член 33
Доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка
1.
Физическите или юридическите лица, които предоставят само платежните услуги, посочени в точка 8 от приложение
I, са освободени от прилагането на процедурата и условията, установени в раздели 1 и 2, с изключение на член 5, параграф
1, букви а), б), д)—з), й), л), н), п) и р), член 5, параграф 3 и членове 14 и 15. Раздел 3 се прилага, с изключение на член
23, параграф 3.
2.
Лицата, посочени в параграф 1 от настоящия член, се третират като платежни институции, като за тях не се прилагат
дялове III и IV, с изключение на членове 41, 45 и 52 и когато е приложимо, членове 67, 69 и 95—98.
Член 34
Съобщения и информация
Ако държава членка прилага освобождаване съгласно член 32, тя съобщава на Комисията своето решение до 13 януари
2018 г. и незабавно съобщава на Комисията всички последващи промени. Освен това държавата членка информира
Комисията за броя на съответните физически и юридически лица и ежегодно — за общата сума на извършените
платежни операции към 31 декември на всяка календарна година съгласно член 32, параграф 1, буква а).
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ГЛАВА 2

Общи разпоредби
Член 35
Достъп до платежните системи
1.
Държавите членки гарантират, че правилата за достъп на лицензираните или регистрираните доставчици на платежни
услуги, които са юридически лица, до платежни системи са безпристрастни, недискриминационни и пропорционални,
както и че тези правила не ограничават достъпа повече от необходимото за осигуряване на защита от конкретни видове
риск, като риск при сетълмент, операционен риск и бизнес риск, и на защита на финансовата и оперативната стабилност на
платежната система.
Платежните системи не налагат на доставчиците на платежни услуги, на ползвателите на платежни услуги или на други
платежни системи никое от следните изисквания:
а) ограничително правило относно действително участие в други платежни системи;
б) правило, което води до дискриминация между лицензирани доставчици на платежни услуги или между регистрирани
доставчици на платежни услуги по отношение на правата, задълженията и правата на участниците;
в) ограничение, основано на статуса на институциите.
2.

Параграф 1 не се прилага за:

а) платежни системи, определени съгласно Директива 98/26/ЕО;
б) платежни системи, съставени изключително от доставчици на платежни услуги, които са част от една група.
За целите на първа алинея, буква а) държавите членки гарантират, че когато участник в определена система допуска
лицензиран или регистриран доставчик на платежни услуги, който не е участник в системата, да подава нареждания за
превод чрез нея, този участник предоставя при поискване същата възможност по обективен, пропорционален и недиск
риминационен начин на други лицензирани или регистрирани доставчици на платежни услуги в съответствие с параграф 1.
Участникът предоставя на отправилия искането доставчик на платежни услуги пълно изложение на мотивите за евентуален
отказ.
Член 36
Достъп до сметките в кредитна институция
Държавите членки осигуряват достъп на платежните институции до услугите, свързани с платежните сметки на кредитните
институции, на обективна, недискриминационна и пропорционална основа. Този достъп е достатъчно широк, за да даде
възможност на платежните институции да предоставят платежни услуги по свободен и ефективен начин.
Кредитната институция предоставя на компетентния орган надлежно обосновани мотиви за евентуален отказ.
Член 37
Забрана за лица, различни от доставчиците на платежни услуги, да предоставят платежни услуги и задължение
за уведомяване
1.
Държавите членки забраняват на физически и юридически лица, които не са доставчици на платежни услуги, нито са
изрично изключени от обхвата на настоящата директива, да предоставят платежни услуги.
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2.
Държавите членки въвеждат изискване доставчиците на услуги, които извършват някоя от дейностите по член 3,
буква к), подточки i) и ii), за която средната обща стойност за всички изпълнени платежни операции през предходните 12
месеца надхвърля 1 милион евро, да изпращат уведомление до компетентните органи, в което да описват предоставяните
услуги и да уточняват съгласно кое изключение, посочено в член 3, буква к), подточки i) и ii), се смята, че извършват тази
дейност.
Въз основа на това уведомление компетентният орган взема мотивирано решение на базата на критериите, посочени в член
3, буква к), когато дейността не се квалифицира като ограничена мрежа, и информира доставчика на услуги за това.
3.
Държавите членки изискват доставчиците на услуги, които извършват дейност по член 3, буква л), да изпращат
уведомление до компетентните органи, както и да предоставят на компетентните органи заключение от годишен одит,
което свидетелства, че дейността е съобразена с ограниченията, предвидени в член 3, буква л).
4.
Независимо от параграф 1, компетентните органи уведомяват ЕБО относно услугите, за които е изпратено
уведомление съгласно параграфи 2 и 3, като посочват съгласно кое изключение се извършва дейността.
5.
Описанието на дейността, за която е изпратено уведомление съгласно параграфи 2 и 3 от настоящия член, е
публично достъпно в регистрите, предвидени в членове 14 и 15.
ДЯЛ III
ПРОЗРАЧНОСТ НА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПЛАТЕЖНИТЕ
УСЛУГИ
ГЛАВА 1

Общи правила
Член 38
Обхват
1.
Настоящият дял се прилага за еднократни платежни операции, рамкови договори и платежни операции, предмет на
тези договори. Страните могат да уговорят, че той не се прилага изцяло или отчасти, ако ползвателят на платежната услуга
не е потребител.
2.
Държавите членки могат да прилагат разпоредбите на настоящия дял за микропредприятията по същия начин, както
за потребителите.
3.
Настоящата директива не засяга разпоредбите на Директива 2008/48/ЕО, друго приложимо право на Съюза или
националните мерки, отнасящи се до нехармонизирани с настоящата директива условия за отпускане на кредити на
потребители, които са съобразени с правото на Съюза.
Член 39
Други разпоредби на правото на Съюза
Разпоредбите на настоящия дял не засягат правото на Съюза, предвиждащо допълнителни изисквания за предоставянето на
предварителна информация.
Въпреки това в случаите, в които се прилага и Директива 2002/65/ЕО, изискванията за информация по член 3, параграф 1
от посочената директива, с изключение на точка 2, букви в)—ж), точка 3, букви а), г) и д) и точка 4, буква б) от
посочения параграф, се заменят с членове 44, 45, 51 и 52 от настоящата директива.
Член 40
Такси за предоставяне на информация
1.
Доставчикът на платежни услуги не начислява на ползвателя на платежни услуги такси за предоставяне на
информация по настоящия дял.
2.
Доставчикът на платежни услуги и ползвателят на платежни услуги могат да уговорят заплащане на такси за
предоставянето на допълнителна информация или за предоставянето на информация на по-кратки интервали, или за
предаване на информация чрез средства за връзка, различни от посочените в рамковия договор, която се предоставя по
искане на ползвателя на платежни услуги.
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3.
Ако доставчикът на платежни услуги има право да наложи такси за предоставяне на информация в съответствие с
параграф 2, те трябва да бъдат разумни и да съответстват на действителните разходи на доставчика на платежни услуги.
Член 41
Доказателствена тежест при изискванията за предоставяне на информация
Държавите членки въвеждат разпоредби, съгласно които доставчикът на платежни услуги носи отговорността за доказване
на спазването от негова страна на изискванията за предоставяне на информация, установени в настоящия дял.
Член 42
Дерогация от изискванията за предоставяне на информация за платежни инструменти с ниска стойност и за
електронни пари
1.
За платежни инструменти, които според приложимия рамковия договор се използват единствено за отделни
платежни операции, ненадвишаващи 30 EUR, или които имат лимит на плащанията от 150 EUR, или на които се
съхраняват средства, които в нито един момент не надхвърлят 150 EUR, може да се уговори следното:
а) чрез дерогация от членове 51, 52 и 56, доставчикът на платежни услуги предоставя на платеца само информация за
основните характеристики на платежната услуга, включително за начина, по който платежният инструмент може да се
използва, за отговорността, за начислените такси и друга основна информация, необходима за вземането на информирано
решение, както и указание къде са осигурени на разположение по леснодостъпен начин всяка друга информация и
условия, посочени в член 52;
б) може да бъде уговорено, че чрез дерогация от член 54 от доставчика на платежни услуги няма да се изисква да предлага
изменения в условията на рамковия договор по начина, предвиден в член 51, параграф 1;
в) чрез дерогация от членове 57 и 58, може да бъде уговорено след изпълнение на платежната операция:
i) доставчикът на платежни услуги да предоставя или осигурява на разположение само справочна информация, позво
ляваща на ползвателя на платежни услуги да идентифицира платежната операция, сумата по нея и евентуалните
такси за нея и/или — в случай на няколко платежни операции от един и същи вид, извършени към един и същи
получател — само информация за общия размер и таксите за тези платежни операции;
ii) от доставчика на платежни услуги да не се изисква да предоставя или да осигурява на разположение информацията,
посочена в подточка i), ако платежният инструмент е използван анонимно или доставчикът на платежни услуги не
разполага с техническата възможност да я предостави. Въпреки това доставчикът на платежни услуги предоставя на
платеца възможността да проверява размера на наличните средства.
2.
За национални платежни операции държавите членки или компетентните им органи могат да намалят или да удвоят
сумите, посочени в параграф 1. Държавите членки могат да увеличат тези суми до 500 ЕUR за предплатени платежни
инструменти.
ГЛАВА 2

Еднократни платежни операции
Член 43
Обхват
1.

Настоящата глава се прилага към еднократни платежни операции, неуредени с рамков договор.

2.
Когато платежното нареждане за еднократна платежна операция е предадено посредством платежен инструмент,
уреден с рамков договор, доставчикът на платежни услуги не е задължен да предоставя или да осигурява на разположение
информацията, която ползвателят на платежни услуги вече е получил въз основа на рамковия договор с друг доставчик на
платежни услуги или която ще получи съгласно този рамков договор.
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Член 44
Предварителна обща информация
1.
Държавите членки изискват, преди ползвателят на платежни услуги да бъде обвързан с договор или предложение за
еднократна платежна услуга, доставчикът на платежни услуги да осигури на разположение на ползвателя на платежни
услуги по леснодостъпен начин информацията и условията, посочени в член 45, по отношение на собствените си услуги.
По искане на ползвателя на платежни услуги, доставчикът на платежни услуги предоставя информацията и условията на
хартиен или друг траен носител. Информацията и условията се осигуряват под формата на разбираем текст и в ясен и
достъпен формат на официалния език на държавата членка, в която се предлага платежната услуга, или на който и да е
друг език, уговорен между страните.
2.
Ако договорът за еднократна платежна услуга е сключен по искане на ползвателя на платежни услуги посредством
средство за дистанционна връзка, което не позволява на доставчика на платежни услуги да спази параграф 1, доставчикът
на платежни услуги изпълнява своите задължения по посочения параграф незабавно след изпълнението на платежната
операция.
3.
Задълженията по параграф 1 от настоящия член могат да бъдат изпълнени и чрез осигуряване на копие от проекта на
договор за еднократна платежна услуга или от авизо за платежно нареждане, съдържащи информацията и условията,
посочени в член 45.
Член 45
Информация и условия
1.
Държавите членки гарантират, че доставчикът на платежни услуги предоставя или осигурява на разположение на
ползвателя на платежни услуги следната информация и условия:
а) посочване на информацията или на уникалния идентификатор, които трябва да бъдат предоставени от ползвателя на
платежни услуги, за да бъде точно инициирано или изпълнено платежното нареждане;
б) максимален срок за изпълнение на предоставяната платежната услуга;
в) всички такси, чието плащане ползвателят на платежни услуги дължи на своя доставчик на платежни услуги, и
разбивката им по стойност, когато е приложимо;
г) когато е приложимо, действителен или референтен обменен курс, който ще се прилага за платежната операция.
2.
Освен това държавите членки гарантират, че доставчиците на услуги по иницииране на плащане преди инициирането
предоставят или осигуряват на разположение на платеца следната ясна и изчерпателна информация:
а) наименование на доставчика на платежни услуги по иницииране на плащане, географски адрес на главното му
управление и когато е приложимо, географски адрес на неговия представител или клон, установен в държавата
членка, в която се предлага платежната услуга, както и всякакви други данни за връзка, включително адрес на
електронна поща, които могат да бъдат използвани за връзка с доставчика на услугите по иницииране на плащане;
б) данни за връзка на компетентния орган.
3.
Когато е приложимо, на ползвателя на платежни услуги се осигуряват на разположение по леснодостъпен начин
всякаква друга съответна информация и условия, посочени в член 52.
Член 46
Информация, предоставяна на платеца и на получателя след инициирането на платежното нареждане
В допълнение към информацията и условията, посочени в член 45, когато дадено платежно нареждане е инициирано
посредством доставчик на услуги по иницииране на плащане, незабавно след инициирането на плащането доставчикът на
платежни услуги предоставя или осигурява на разположение на платеца и при необходимост — на получателя, всички
посочени по-долу данни:
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а) потвърждение за успешното иницииране на платежното нареждане пред доставчика на платежни услуги, обслужващ
сметката на платеца;
б) справочна информация, даваща възможност на платеца и на получателя да идентифицират платежната операция и
когато е целесъобразно — на получателя да идентифицира платеца, както и всякаква информация, предадена с
платежната операция;
в) сумата по платежната операция;
г) когато е приложимо, размера на евентуалните такси, платими на доставчика на услугите по иницииране на плащането за
операцията, и когато е приложимо, разбивка по стойност на тази сума.
Член 47
Информация, предоставяна на доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката на платеца при услуги по
иницииране на плащане
При инициирането на платежно нареждане посредством доставчик на услуги по иницииране на плащане този доставчик
осигурява на разположение на доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката на платеца, справочна информация
относно платежната операция.
Член 48
Информация, предоставяна на платеца след получаване на платежното нареждане
Незабавно след получаването на платежното нареждане доставчикът на платежни услуги на платеца предоставя или
осигурява на разположение на платеца по начина, предвиден в член 44, параграф 1, всички посочени по-долу данни
по отношение на собствените си услуги:
а) справочна информация, позволяваща на платеца да идентифицира платежната операция и когато е приложимо, инфор
мация, свързана с получателя;
б) сумата по платежната операция във валутата, посочена в платежното нареждане,
в) размера на всички такси за платежната операция, чието плащане дължи платецът, както и когато е приложимо,
разбивка по стойност на тази сума;
г) когато е приложимо, обменния курс, използван при платежната операция от доставчика на платежни услуги по
отношение на платеца или информация за този курс, когато е различен от предвидения в съответствие с член 45,
параграф 1, буква г), и сумата по платежната операция след валутното конвертиране;
д) датата на получаване на платежното нареждане.
Член 49
Информация, предоставяна на получателя след изпълнението на платежната операция
Незабавно след изпълнението на платежната операция доставчикът на платежни услуги на получателя предоставя или
осигурява на разположение на получателя по начина, предвиден в член 44, параграф 1, следната информация по
отношение на собствените си услуги:
а) справочна информация, позволяваща на получателя да идентифицира платежната операция и когато е приложимо —
платеца, както и всякаква информация, предадена с платежната операция;
б) сума по платежната операция във валутата, в която средствата са на разположение на получателя;
в) размер на всички такси за платежната операция, чието плащане дължи получателят, и разбивка по стойност на тази
сума, когато е приложимо;
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г) когато е приложимо — обменен курс, използван при платежната операция от доставчика на платежни услуги на
получателя, и стойността по платежната операция преди валутното конвертиране;
д) вальор на заверяване на сметката.
ГЛАВА 3

Рамкови договори
Член 50
Обхват
Настоящата глава се прилага по отношение на платежни операции, които са предмет на рамков договор.
Член 51
Предварителна обща информация
1.
Държавите членки изискват от доставчика на платежни услуги, в разумен срок преди обвързването на ползвателя на
платежни услуги с рамков договор или предложение, да му предостави на хартиен или друг траен носител информацията и
условията, посочени в член 52. Информацията и условията се дават под формата на разбираем текст и в ясен и достъпен
формат на официалния език на държавата членка, в която се предлага платежната услуга, или на друг език, уговорен между
страните.
2.
Ако рамковият договор е сключен по искане на ползвателя на платежни услуги посредством средство за дистан
ционна връзка, което не позволява на доставчика на платежни услуги да спази параграф 1, доставчикът на платежни услуги
изпълнява задълженията си по посочения параграф незабавно след сключването на рамковия договор.
3.
Задълженията по параграф 1 могат да бъдат изпълнени и чрез предоставяне на копие от проекта на рамковия
договор, съдържащо информацията и условията, посочени в член 52.
Член 52
Информация и условия
Държавите членки гарантират, че на ползвателя на платежни услуги се предоставят следната информация и следните
условия:
1) относно доставчика на платежни услуги:
а) наименование на доставчика на платежни услуги, географски адрес на главното му управление и когато е
приложимо, географски адрес на неговия представител или клон, установен в държавата членка, в която се
предлага платежната услуга, както и всеки друг адрес, включително на електронна поща, необходим за връзка с
доставчика на платежни услуги;
б) данни за съответните надзорни органи и за регистъра, предвиден в член 14, или на всеки друг съответен публичен
регистър за лицензи на доставчика на платежни услуги, както и регистрационен номер или равностоен начин за
идентификация в този регистър;
2) относно използването на платежната услуга:
а) описание на основните характеристики на платежната услуга, която се предоставя;
б) посочване на информацията или на уникалния идентификатор, които трябва да бъдат предоставени от ползвателя на
платежни услуги, за да бъде точно инициирано или изпълнено платежното нареждане;
в) форма и ред за даване на съгласие за иницииране на платежно нареждане или изпълнение на платежна операция и
за оттегляне на това съгласие в съответствие с членове 64 и 80;
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г) справка за момента на получаване на платежно нареждане в съответствие с член 78 и за крайния срок — в случай
че има такъв, определен от доставчика на платежни услуги;
д) максимален срок за изпълнение на платежните услуги, които се предоставят;
е) информация дали е възможно уговаряне на лимит на плащанията при използване на платежния инструмент в
съответствие с член 68, параграф 1;
ж) в случай на съвместяване на марки при платежни инструменти, свързани с карти, правата на ползвателя на
платежни услуги съгласно член 8 от Регламент (ЕС) 2015/751;
3) относно таксите, лихвения процент и обменния курс:
а) всички такси, дължими от ползвателя на платежната услуга на доставчика на платежната услуга, включително тези,
които са свързани с начина и честотата на предоставяне или осигуряване на разположение на информацията по
настоящата директива, както и разбивката им по стойност, когато е приложимо;
б) когато е приложимо — лихвеният процент и обменният курс, които се прилагат, или ако се налага използването на
референтен лихвен процент и обменен курс — начинът за изчисляване на прилагания лихвен процент и обменен
курс и съответната дата и индекс или база за определяне на такъв референтен лихвен процент или обменен курс;
в) ако е уговорено — незабавното прилагане на промените в референтния лихвен процент или обменен курс и
изискванията за информация, свързани с промените, в съответствие с член 54, параграф 2;
4) относно осъществяването на връзка:
а) когато е приложимо — средствата за връзка, включително техническите изисквания към оборудването и софтуера на
ползвателя на платежни услуги, уговорени между страните за предаване на информация или съобщения по
настоящата директива;
б) начин или периодичност, с която информацията по настоящата директива се предоставя или се осигурява на
разположение;
в) език или езици, на които ще се сключи рамковият договор и ще се осъществява връзката по време на договорните
отношения;
г) правото на ползвателя на платежни услуги да получи условията на рамковия договор, както и информацията и
условията в съответствие член 53;
5) относно защитните и коригиращите мерки:
а) когато е приложимо — описание на мерките, които ползвателят на платежни услуги трябва да предприеме с цел
опазване сигурността на определен платежен инструмент, и на начините за уведомяване на доставчика на платежни
услуги за целите на член 69, параграф 1, буква б);
б) защитената процедура за уведомяване на ползвателя на платежни услуги от доставчика на платежни услуги в случай
на предполагаема или действителна измама или заплаха за сигурността;
в) ако е уговорено — условията, при които доставчикът на платежни услуги запазва правото си да блокира определен
платежен инструмент в съответствие с член 68;
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г) отговорността на платеца в съответствие с член 74, включително информация за размера на съответната сума;

д) как и в какъв срок ползвателят на платежни услуги трябва да уведоми доставчика на платежни услуги в съответствие
с член 71 за всякакви неразрешени или неточно инициирани или изпълнени платежни операции, както и отговор
ността на доставчика на платежни услуги за неразрешени платежни операции съгласно член 73;

е) отговорността на доставчика на платежни услуги за инициирането или изпълнението на платежните операции в
съответствие с член 89;

ж) условия за възстановяване на средства в съответствие с членове 76 и 77;

6) относно изменението и прекратяването на рамковия договор:

а) ако е уговорено — информация, че ползвателят на платежни услуги ще се счита за приел измененията в условията в
съответствие с член 54, освен ако ползвателят на платежни услуги не е уведомил доставчика на платежни услуги, че
не приема тези изменения преди датата, на която е предложено те да влязат в сила;

б) срок на рамковия договор;

в) правото на ползвателя на платежни услуги да прекрати рамковия договор и всякакви споразумения, свързани с това
прекратяване в съответствие с член 54, параграф 1 и член 55;

7) относно процедурите за уреждане на спорове:

а) всяко условие на договора относно приложимото към рамковия договор право и/или компетентните съдилища;

б) процедури за АСР, с които ползвателят на платежни услуги разполага в съответствие с членове 99—102.

Член 53
Достъпност на информацията и условията на рамковия договор
Във всеки момент на договорното правоотношение ползвателят на платежни услуги има право по негово искане да получи
условията на рамковия договор, както и информацията и условията, посочени в член 52, на хартиен или друг траен
носител.

Член 54
Изменения в условията на рамковия договор
1.
Всички изменения в рамковия договор, както и информацията и условията, посочени в член 52, се предлагат от
доставчика на платежни услуги по начина, определен в член 51, параграф 1 и не по-късно от два месеца преди датата, на
която е предложено да влязат в сила. Ползвателят на платежни услуги може да приеме или да отхвърли измененията преди
датата, на която е предложено да влязат в сила.

Където е приложимо, в съответствие с член 52, точка 6, буква а), доставчикът на платежни услуги информира ползвателя
на платежни услуги, че се счита, че последният е приел тези изменения, освен ако не е уведомил доставчика на платежни
услуги, че не ги приема преди датата, на която е предложено да влязат в сила. Доставчикът на платежни услуги уведомява
също така ползвателя на платежни услуги, че ако ползвателят на платежни услуги отхвърли измененията, същият има
правото да прекрати рамковия договор безплатно и по всяко време преди датата, на която измененията е трябвало да
започнат да се прилагат.
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2.
Промените в лихвените проценти или обменните курсове могат да се прилагат незабавно и без предизвестие, ако
рамковият договор предвижда това право и промените в лихвените проценти или обменните курсове се основават на
референтния лихвен процент или обменен курс, уговорени в съответствие с член 52, точка 3, букви б) и в). Ползвателят на
платежни услуги трябва да бъде информиран за всяка промяна в лихвения процент при първа възможност и по начина,
определен в член 51, параграф 1, освен ако страните не са уговорили определена периодичност или начин, по който
информацията се предоставя или осигурява на разположение. Въпреки това промените в лихвения процент или обменния
курс, които са по-благоприятни за ползвателите на платежни услуги, могат да бъдат прилагани без предизвестие.
3.
Промените в лихвения процент или обменния курс, използвани при платежните операции, се прилагат и изчисляват
по обективен начин, който не води до дискриминация на ползвателите на платежни услуги.
Член 55
Прекратяване
1.
Ползвателят на платежни услуги може да прекрати рамковия договор по всяко време, освен ако страните не са
уговорили срок на предизвестие. Този срок не може да надхвърля един месец.
2.
Прекратяването на рамковия договор е безплатно за ползвателя на платежни услуги, освен когато договорът е бил в
сила за по-малко от шест месеца. Евентуалните такси за прекратяването на рамковия договор трябва да са подходящи и
съобразени с разходите.
3.
Ако това е уговорено в рамковия договор, доставчикът на платежни услуги може да прекрати безсрочен рамков
договор, като даде предизвестие от най-малко два месеца по начина, определен в член 51, параграф 1.
4.
По отношение на таксите за платежни услуги, начислявани периодично, ползвателят на платежни услуги дължи
плащане единствено на част, пропорционална на изтеклия до момента на прекратяване на договора период. Ако такива
такси са платени авансово, те се възстановяват пропорционално.
5.
Разпоредбите на настоящия член не засягат законовите и подзаконовите разпоредби на държавите членки, уреждащи
правото на страните да обявят рамковия договор за неподлежащ на изпълнение или нищожен.
6.

Държавите членки могат да предвидят по-благоприятни разпоредби за ползвателите на платежни услуги.
Член 56
Информация, която се предоставя преди изпълнението на отделни платежни операции

При отделна платежна операция по рамков договор, инициирана от платеца, доставчикът на платежни услуги предоставя
по искане на платеца за тази конкретна платежна операция изрична информация относно всички посочени по-долу
елементи:
а) максимален срок за изпълнение;
б) такси, чието плащане дължи платецът;
в) когато е приложимо, разбивка по стойност на евентуалните такси.
Член 57
Информация, предоставяна на платеца при отделни платежни операции
1.
След като сметката на платеца бъде задължена със сумата по отделна платежна операция или, когато платецът не
използва платежна сметка — след получаване на платежното нареждане, доставчикът на платежни услуги на платеца му
предоставя без неоснователно забавяне и по начина, определен в член 51, параграф 1, цялата посочена по-долу инфор
мация:
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а) справочна информация, даваща възможност на платеца да идентифицира всяка платежна операция и в зависимост от
случая, информация, свързана с получателя;

б) сума по платежната операция във валутата, в която е задължена платежната сметка на платеца, или във валутата,
използвана за платежното нареждане.

в) размер на всички такси, свързани с платежната операция и когато е приложимо, разбивка на тази сума, или на лихвите,
чието плащане дължи платецът;

г) когато е приложимо — обменен курс, използван при платежната операция от доставчика на платежни услуги на
платеца, и стойност по платежната операция след валутното конвертиране;

д) вальор на задължаване на сметката или дата на получаване на платежното нареждане.

2.
Рамковият договор включва условие, съгласно което платецът може да поиска информацията по параграф 1 да му се
предоставя или осигурява на разположение периодично най-малко веднъж месечно, безплатно и по уговорен начин, който
позволява на платеца да я съхранява и да я възпроизвежда в непроменен вид.

3.
Държавите членки обаче могат да изискат от доставчиците на платежни услуги да предоставят безплатно информация
на хартиен или на друг траен носител най-малко веднъж месечно.

Член 58
Информация, предоставяна на получателя при отделни платежни операции
1.
След изпълнението на отделна платежна операция доставчикът на платежни услуги на получателя му предоставя, без
неоснователно забавяне и по начина, определен в член 51, параграф 1, цялата посочена по-долу информация:

а) справочна информация, даваща възможност на получателя да идентифицира платежната операция и платеца, както и
всякаква информация, предадена при платежната операция;

б) сума по платежната операция във валутата, с която е заверена платежната сметка на получателя;

в) размер на всички такси за платежната операция и когато е приложимо, разбивка на тази сума, или на лихвите, чието
плащане дължи получателят;

г) когато е приложимо — обменен курс, използван при платежната операция от доставчика на платежни услуги на
получателя, и стойност по платежната операция преди валутното конвертиране;

д) вальор на заверяване на сметката.

2.
Рамковият договор може да включва условие, съгласно което информацията по параграф 1 се предоставя или се
осигурява на разположение периодично, най-малко веднъж месечно и по уговорен начин, който позволява на получателя
да съхранява и да възпроизвежда информацията в непроменен вид.

3.
Държавите членки обаче могат да изискат от доставчиците на платежни услуги да предоставят безплатно информация
на хартиен или на друг траен носител най-малко веднъж месечно.
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ГЛАВА 4

Общи разпоредби
Член 59
Валута и валутно конвертиране
1.

Плащанията се извършват във валутата, уговорена между страните.

2.
Когато се предлага услуга по валутно конвертиране преди инициирането на платежната операция и когато тази услуга
по валутно конвертиране се предлага на банкомат, на мястото на продажбата или от получателя, страната, предлагаща на
платеца услугата по валутно конвертиране, му съобщава всички такси, както и обменния курс, който ще използва за
конвертиране на платежната операция.
Платецът приема услугата по валутно конвертиране въз основа на тази информация.
Член 60
Информация относно допълнителни такси или отстъпки
1.
Когато получателят изисква такса или предлага отстъпка за използването на даден платежен инструмент, той
информира за това платеца преди инициирането на платежната операция.
2.
Когато доставчикът на платежни услуги или друга страна, която участва в операцията, изисква такса за използването
на даден платежен инструмент, той информира за това ползвателя на платежни услуги преди инициирането на платежната
операция.
3.
Платецът дължи плащане на таксите, посочени в параграфи 1 и 2, само ако пълният им размер му е бил известен
преди инициирането на платежната операция.
ДЯЛ IV
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ
ГЛАВА 1

Общи разпоредби
Член 61
Обхват
1.
Когато ползвателят на платежни услуги не е потребител, ползвателят на платежни услуги и доставчикът на платежни
услуги могат да уговорят, че член 62, параграф 1, член 64, параграф 3 и членове 72, 74, 76, 77, 80 и 89 не се прилагат
изцяло или частично. Ползвателят на платежни услуги и доставчикът на платежни услуги могат също така да уговорят
срокове, различни от предвидените в член 71.
2.
Държавите членки могат да предвидят, че член 102 не се прилага, когато ползвателят на платежни услуги не е
потребител.
3.
Държавите членки могат да предвидят разпоредбите на настоящия дял да се прилагат за микропредприятията по
същия начин, както за потребителите.
4.
Настоящата директива не засяга Директива 2008/48/ЕО, друго приложимо право на Съюза или национални мерки,
отнасящи се до нехармонизирани с настоящата директива условия за отпускане на кредити на потребители, които са
съобразени с правото на Съюза.
Член 62
Приложими такси
1.
Доставчикът на платежни услуги не налага такси на ползвателя на платежни услуги за изпълнение на задълженията
си за предоставяне на информация или за предприемане на коригиращи и предпазни мерки по настоящия дял, освен ако в
член 79, параграф 1, член 80, параграф 5 и член 88, параграф 2 не е предвидено друго. Тези такси се уговарят между
ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги, като те трябва да са подходящи и да съответстват на
действителните разходи на доставчика на платежни услуги.
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2.
При платежните операции, които се извършват в рамките на Съюза и при които доставчиците на платежни услуги
както на платеца, така и на получателя, или единственият доставчик на платежни услуги по платежната операция, са в
Съюза, държавите членки изискват получателят да заплаща таксите, начислени от неговия доставчик на платежни услуги, а
платецът да заплаща таксите, начислени от неговия доставчик на платежни услуги.

3.
Доставчикът на платежни услуги не възпрепятства получателя да начисли на платеца такса, да му предложи отстъпка
или по друг начин да го ориентира към използването на даден платежен инструмент. Всички приложени такси не трябва
да надвишават преките разходи, направени от получателя за използването на конкретния платежен инструмент.

4.
Във всички случаи държавите членки гарантират, че получателят не начислява такси за използването на платежни
инструменти, обменните такси за които се уреждат съгласно глава II от Регламент (ЕС) 2015/751, както и за платежните
услуги, по отношение на които се прилага Регламент (ЕС) № 260/2012.

5.
Държавите членки могат да забранят или да ограничат правото на получателя да начислява такси, предвид необхо
димостта да се насърчава конкуренцията и използването на ефикасни платежни инструменти.

Член 63
Дерогация за платежни инструменти с ниска стойност и електронни пари
1.
За платежни инструменти, които според рамковия договор се използват единствено за отделни платежни операции,
ненадвишаващи 30 EUR, или които имат лимит на плащанията от 150 EUR, или на които се съхраняват средства, които в
нито един момент не надхвърлят 150 EUR, доставчиците на платежни услуги могат да уговорят с ползвателите на
платежни услуги следното:

а) член 69, параграф 1, буква б), член 70, параграф 1, букви в) и г) и член 74, параграф 3 не се прилагат, ако платежният
инструмент не може да бъде блокиран или не е възможно да се предотврати по-нататъшното му използване;

б) членове 72 и 73 и член 74, параграфи 1 и 3 не се прилагат, ако платежният инструмент се използва анонимно или
доставчикът на платежни услуги не е в състояние да докаже по други причини, присъщи на платежния инструмент, че
платежната операция е била разрешена;

в) чрез дерогация от член 79, параграф 1, доставчикът на платежни услуги не е длъжен да уведомява ползвателя на
платежни услуги за отказа на платежно нареждане, ако причините за това са очевидни предвид конкретните обстоя
телства;

г) чрез дерогация от член 80, платецът не може да отмени платежното нареждане след предаване на платежното
нареждане или даване на съгласие за изпълнение на платежната операция на получателя;

д) чрез дерогация от членове 83 и 84, се прилагат други срокове за изпълнение.

2.
За национални платежни операции държавите членки или компетентните им органи могат да намалят или да удвоят
сумите, посочени в параграф 1. Те могат да ги увеличат до 500 EUR за предплатените платежни инструменти.

3.
Членове 73 и 74 от настоящата директива се прилагат също така за електронните пари по смисъла на член 2, точка
2 от Директива 2009/110/ЕО, освен когато доставчикът на платежни услуги на платеца няма възможност да замрази
платежната сметка, по която се съхраняват електронните пари, или да блокира платежния инструмент. Държавите членки
могат да ограничат прилагането на тази дерогация до платежни сметки, по които се съхраняват електронните пари, или до
платежни инструменти с определена стойност.
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ГЛАВА 2

Разрешаване на платежни операции
Член 64
Съгласие и оттегляне на съгласието
1.
Държавите членки гарантират, че платежната операция се счита за разрешена само ако платецът е дал съгласие за
нейното изпълнение. Платежната операция може да бъде разрешена от платеца преди или ако е уговорено между платеца и
доставчика на платежни услуги, след изпълнението на платежната операция.
2.
Съгласието за изпълнение на платежната операция или на поредица от платежни операции се дава по уговорения
между платеца и доставчика на платежни услуги начин. Съгласието за изпълнение на платежната операция може да бъде
дадено и чрез получателя или доставчика на услуги по иницииране на плащане.
При липса на съгласие платежната операция се счита за неразрешена.
3.
Съгласието може да бъде оттеглено от платеца по всяко време, но не по-късно от момента, в който платежната
операция става неотменима в съответствие с член 80. Съгласието за изпълнение на поредица от платежни операции също
може да бъде оттеглено, при което всички бъдещи платежни операции се считат за неразрешени.
4.
Редът за даване на съгласие се уговаря между платеца и съответния доставчик или съответните доставчици на
платежни услуги.
Член 65
Потвърждение за наличието на средства
1.
Държавите членки гарантират, че обслужващият сметки доставчик на платежни услуги, при поискване от доставчик
на платежни услуги, който издава платежни инструменти, свързани с карти, незабавно потвърждава дали сумата, необ
ходима за изпълнението на платежна операция, свързана с карта, е налична по платежната сметка на платеца, при условие
че са изпълнено всички посочени по-долу условия:
а) платежната сметка на платеца е достъпна онлайн към момента на искането;
б) платецът е дал изричното си съгласие на обслужващия сметки доставчик на платежни услуги да отговаря на искания от
конкретен доставчик на платежни услуги да потвърди, че сумата, съответстваща на определена платежна операция,
свързана с карта, е налична по платежната сметка на платеца;
в) съгласието, посочено в буква б), е дадено, преди да бъде направено първото искане за потвърждение.
2.
Доставчикът на платежни услуги може да поиска потвърждението, посочено в параграф 1, когато са изпълнени
всички посочени по-долу условия:
а) платецът е дал изричното си съгласие на доставчика на платежни услуги да поиска потвърждението, посочено в
параграф 1;
б) платецът е инициирал платежната операция, свързана с карта, за въпросната сума, като е използвал платежен
инструмент, свързан с карта, издаден от доставчика на платежни услуги;
в) преди всяко искане за потвърждение доставчикът на платежни услуги удостоверява своята идентичност пред
обслужващия сметката доставчик на платежни услуги и се свързва с обслужващия сметката доставчик на платежни
услуги по сигурен начин в съответствие с член 98, параграф 1, буква г).
3.
В съответствие с Директива 95/46/ЕО потвърждението, посочено в параграф 1, съдържа само обикновен отговор „да“
или „не“, а не извлечение от сметката. Този отговор не се съхранява или използва за други цели, освен за изпълнение на
платежната операция, свързана с карта.
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4.
Потвърждението, посочено в параграф 1, не позволява на обслужващия сметки доставчик на платежни услуги да
блокира средства по платежната сметка на платеца.
5.
Платецът може да поиска обслужващият сметката доставчик на платежни услуги да съобщи на платеца идентифи
кационните данни на доставчика на платежни услуги, както и дадения отговор.
6.
Настоящият член не се прилага за платежни операции, инициирани чрез платежни инструменти, свързани с карти, по
които се съхраняват електронни пари съгласно определението в член 2, точка 2 от Директива 2009/110/ЕО.
Член 66
Правила относно достъпа до платежна сметка при услуги по иницииране на плащане
1.
Държавите членки гарантират, че платецът има право да използва доставчик на услуги по иницииране на плащане, за
да получи платежните услуги, посочени в точка 7 от приложение I. Правото да бъде използван доставчик на услуги по
иницииране на плащане не се прилага, когато платежната сметка не е достъпна онлайн.
2.
Когато платецът даде изрично съгласие дадено плащане да бъде изпълнено в съответствие с член 64, доставчикът на
платежни услуги, обслужващ сметката, извършва посочените в параграф 4 от настоящия член действия, за да гарантира
правото на платеца да използва услугата по иницииране на плащане.
3.

Доставчикът на услуги по иницииране на плащане:

а) в нито един момент не държи средствата на платеца във връзка с предоставянето на услугата по иницииране на плащане;
б) гарантира, че персонализираните средства за сигурност на ползвателя на платежни услуги не са достъпни за други лица,
освен за потребителя и издателя на персонализираните средства за сигурност, и че същите се предават от доставчика на
услуги по иницииране на плащане по безопасен и ефикасен начин;
в) гарантира, че всяка друга информация относно ползвателя на платежната услуга, получена при предоставянето на
услугите по иницииране на плащане, се предоставя само на получателя и само с изричното съгласие на ползвателя
на платежни услуги;
г) всеки път, когато бъде инициирано плащане, удостоверява своята идентичност пред доставчика на платежни услуги,
обслужващ сметката на платеца, и се свързва с доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката, с платеца и с
получателя по сигурен начин, в съответствие с член 98, параграф 1, буква г);
д) не съхранява чувствителни данни за плащанията на ползвателя на платежни услуги;
е) не изисква от ползвателя на платежни услуги никакви други данни освен необходимите за предоставяне на услугата по
иницииране на плащане;
ж) не използва, не достъпва, нито съхранява данни за цели, различни от изпълнението на услугата по иницииране на
плащане, която платецът изрично е поискал;
з) не променя сумата, получателя или друга характеристика на операцията.
4.

Доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметка, е длъжен:

а) да се свързва по сигурен начин с доставчиците на услуги по иницииране на плащане в съответствие с член 98, параграф
1, буква г);

23.12.2015 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/93

б) веднага след получаване на платежното нареждане от доставчика на услуги по иницииране на плащане да предостави
или осигури на разположение цялата информация относно инициирането на платежната операция и цялата инфор
мация, достъпна за обслужващия сметката доставчик на платежни услуги, във връзка с изпълнението на платежната
операция към доставчика на услуги по иницииране на плащане;
в) да третира платежните нареждания, предадени чрез услугите на доставчик на услуги по иницииране на плащане, по
недискриминационен начин, по-специално по отношение на сроковете, приоритета или таксите, в сравнение с
платежните нареждания, предадени пряко от платеца, освен ако не са налице обективни причини.
5.
Предоставянето на услуги по иницииране на плащане не може да е обусловено от съществуването на договорно
правоотношение за тази цел между доставчиците на услуги по иницииране на плащане и доставчиците на платежни услуги,
обслужващи сметката.
Член 67
Правила относно достъпа до информация за платежна сметка и ползването ѝ при услуги по предоставяне на
информация за сметка
1.
Държавите членки гарантират, че ползвателят на платежни услуги има правото да използва услуги, които позволяват
достъп до информация за сметка, посочени в точка 8 от приложение I. Това право не се прилага, когато платежната сметка
не е достъпна онлайн.
2.

Доставчикът на услуги по предоставяне на информация за сметка:

а) предоставя услуги единствено въз основа на изричното съгласие на ползвателя на платежни услуги;
б) гарантира, че персонализираните средства за сигурност на ползвателя на платежни услуги не са достъпни за други лица,
освен за ползвателя и издателя на персонализирани средства за сигурност, и че когато същите се предават от доставчика
на услуги по предоставяне на информация за сметка, това става по безопасен и ефикасен начин;
в) за всяко предаване на информация удостоверява своята идентичност пред доставчика или доставчиците на платежни
услуги, обслужващ(и) сметките на ползвателя на платежни услуги, и се свързва с доставчика или доставчиците на
платежни услуги, обслужващ(и) сметката, и с ползвателя на платежни услуги по сигурен начин в съответствие с член
98, параграф 1, буква г);
г) ползва само информация от определени платежни сметки и свързаните с тях платежни операции;
д) не изисква чувствителни данни за плащанията, свързани с платежните сметки;
е) не използва, не достъпва, нито съхранява данни за цели, различни от изпълнението на услугата по предоставяне на
информация за сметка, която ползвателят на платежни услуги изрично е поискал, в съответствие с правилата за защита
на данните.
3.

По отношение на платежните сметки доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметка, е длъжен:

а) да се свързва по сигурен начин с доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка в съответствие с член
98, параграф 1, буква г); и
б) да третира исканията за данни, предадени чрез услугите на доставчик на услуги по предоставяне на информация за
сметка, по недискриминационен начин, освен ако са налице обективни причини.
4.
Предоставянето на услуги по предоставяне на информация за сметка не е обусловено от съществуването на договорно
правоотношение за тази цел между доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка и доставчиците на
платежни услуги, обслужващи сметката.
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Член 68
Ограничения на използването на платежния инструмент и на достъпа до платежни сметки от страна на
доставчиците на платежни услуги
1.
Когато за даване на съгласие се използва конкретен платежен инструмент, платецът и доставчикът на платежни услуги
на платеца могат да уговорят лимити на плащане за платежните операции, изпълнени чрез платежния инструмент.
2.
Ако е предвидено в рамковия договор, доставчикът на платежни услуги може да си запази правото да блокира
платежен инструмент по обективно оправдани причини, свързани със сигурността на платежния инструмент, съмнение за
неразрешена употреба или употреба на инструмента с цел измама или, в случай на платежен инструмент с кредитна линия
— значително нараснал риск платецът да не е в състояние да изпълни задължението си за плащане.
3.
В такива случаи доставчикът на платежни услуги информира платеца за блокирането на платежния инструмент и
причините за това по уговорения начин, преди платежният инструмент да бъде блокиран, когато е възможно, или найкъсно непосредствено след това, освен ако предоставянето на такава информация не е недопустимо поради обективно
оправдани съображения за сигурност или е забранено от друго приложимо право на Съюза или национално право.
4.
Доставчикът на платежни услуги деблокира платежния инструмент или го заменя с нов платежен инструмент, след
като причините за блокирането отпаднат.
5.
Доставчик на платежни услуги, обслужващ сметка, може да откаже достъп до платежна сметка на доставчик на
услуги по предоставяне на информация за сметка или на доставчик на услуги по иницииране на плащане по обективни и
надлежно подкрепени с доказателства причини, свързани с неразрешен достъп или достъп до платежната сметка с цел
измама от страна на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка или доставчика на услуги по
иницииране на плащане, включително неразрешено иницииране или иницииране на платежна операция с цел измама.
В такива случаи доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметка, информира платеца за отказа на достъп до
платежната сметка и причините за това в уговорената форма. Когато е възможно, тази информация се осигурява, преди
достъпът да бъде отказан или най-късно непосредствено след това, освен ако предоставянето ѝ не е недопустимо поради
обективно оправдани съображения за сигурност или е забранено от друго приложимо право на Съюза или национално
право.
Доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката, позволява достъп до платежната сметка веднага след като
причините за отказа на достъп отпаднат.
6.
В случаите, посочени в параграф 5, доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката, незабавно докладва на
компетентния орган за инцидента, свързан с доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка или
доставчика на услуги по иницииране на плащане. Информацията включва съответните данни по случая и причините за
предприемане на действието. Компетентният орган извършва оценка на случая и ако е необходимо, предприема подходящи
мерки.
Член 69
Задължения
1.

на

ползвателя

на

платежни услуги по отношение на
персонализираните средства за сигурност

платежните

инструменти

и

Ползвателят на платежни услуги, който има право да използва определен платежен инструмент:

а) използва платежния инструмент в съответствие с условията за неговото издаване и използване, които трябва да са
обективни, недискриминационни и пропорционални;
б) уведомява без неоснователно забавяне доставчика на платежни услуги или образуванието, посочено от последния, ако
научи за загуба, кражба, присвояване или неразрешена употреба на платежния инструмент.
2.
За целите на параграф 1, буква а) ползвателят на платежни услуги предприема, по-специално веднага след получа
ването на платежен инструмент, всички разумни действия за безопасно съхранение на персонализираните средства за
сигурност.
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Член 70
Задължения на доставчика на платежни услуги по отношение на платежните инструменти
1.

Доставчикът на платежни услуги, който издава платежен инструмент:

а) гарантира, че персонализираните средства за сигурност не са достъпни за лица, различни от ползвателя на платежни
услуги, който има право да използва платежния инструмент, без да се засягат задълженията на ползвателя на платежни
услуги, посочени в член 69;
б) се въздържа от изпращане на платежен инструмент, за който няма постъпило искане, освен когато трябва да се подмени
вече издаден на ползвателя на платежни услуги платежен инструмент;
в) гарантира, че винаги са налице подходящи способи, позволяващи на ползвателя на платежни услуги да извърши
уведомлението по член 69, параграф 1, буква б) или да поиска деблокиране на платежния инструмент съгласно
член 68, параграф 4; при поискване доставчикът на платежни услуги предоставя на ползвателя на платежни услуги
в продължение на 18 месеца, считано от уведомлението, средства, с които последният да докаже, че е извършил такова
уведомление;
г) предоставя на ползвателя на платежни услуги възможност да извърши безплатно уведомлението по член 69, параграф 1,
буква б), като може да начислява само разходите за замяна, пряко свързани с платежния инструмент, ако изобщо има
такива;
д) предотвратява всяко използване на платежния инструмент, след като е направено уведомление съгласно член 69,
параграф 1, буква б).
2.
Доставчикът на платежни услуги носи риска, свързан с изпращането на платежния инструмент или на свързаните с
него персонализирани средства за сигурност на ползвателя на платежни услуги.
Член 71
Уведомяване и корекции във връзка с неразрешени или неточно изпълнени платежни операции
1.
Ползвателят на платежни услуги получава корекция на неразрешена или неточно изпълнена платежна операция от
доставчика на платежни услуги само ако го уведоми без неоснователно забавяне, че е узнал за такава операция, която
поражда възможност за възникването на претенции, включително и по смисъла на член 89, и не по-късно от 13 месеца
след датата на задължаване на сметката.
Срокът за уведомяването, определен в първа алинея, не се прилага, когато доставчикът на платежни услуги е пропуснал да
предостави или осигури на разположение информацията за тази платежна операция в съответствие с дял III.
2.
Когато участва доставчик на услуги по иницииране на плащане, ползвателят на платежни услуги получава корекция
съгласно параграф 1 от настоящия член от доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката, без да се засягат член 73,
параграф 2 и член 89, параграф 1.
Член 72
Доказателства във връзка с установяването на идентичността и изпълнението на платежни операции
1.
Държавите членки изискват, когато ползвател на платежни услуги отрича да е разрешавал изпълнена платежна
операция или твърди, че платежната операция не е изпълнена точно, доставчикът на платежни услуги да докаже, че
идентичността при платежната операция е била установена и че тя е била правилно регистрирана, осчетоводена, както и че
не е била повлияна от техническа неизправност или друг пропуск в услугата, предоставена от доставчика на платежни
услуги.
Ако платежната операция е инициирана чрез доставчик на услуги по иницииране на плащане, доставчикът на услуги по
иницииране на плащане носи тежестта за доказване, че в рамките на неговото участие идентичността при платежната
операция е била установена и че тя е била правилно регистрирана и не е била повлияна от техническа неизправност или
друг пропуск, свързани с платежната услуга, за която той отговаря.
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2.
Когато ползвателят на платежни услуги отрича да е разрешавал изпълнена платежна операция, използването на
платежен инструмент, регистрирано от доставчика на платежни услуги, включително от доставчика на услуги по
иницииране на плащане, когато е приложимо, само по себе си не е достатъчно за доказването, че платежната операция
е била разрешена от платеца или че платецът е действал с цел измама, или че не е изпълнил умишлено или поради груба
небрежност едно или повече от задълженията по член 69. Доставчикът на платежни услуги, включително, когато е
приложимо, доставчикът на услуги по иницииране на плащане представя доказателства в подкрепа на доказването на
измама или груба небрежност от страна на ползвателя на платежни услуги.
Член 73
Отговорност на доставчика на платежни услуги при неразрешени платежни операции
1.
Без да се засяга член 71, държавите членки гарантират, че в случай на неразрешена платежна операция доставчикът
на платежни услуги на платеца възстановява на платеца сумата по неразрешената платежна операция незабавно и във всеки
случай не по-късно от края на следващия работен ден, след като е забелязал или е бил уведомен за операцията, освен
когато доставчикът на платежни услуги на платеца има разумни основания за подозрение за измама и съобщи писмено тези
основания на съответния национален орган. Когато е приложимо, доставчикът на платежни услуги на платеца възстановява
задължената платежна сметка в състоянието, в което би се намирала, ако не беше изпълнена неразрешената платежна
операция. Това също така гарантира, че вальорът за заверяване на платежната сметка на платеца е не по-късно от датата, на
която сумата е била дебитирана.
2.
Когато платежната операция е инициирана чрез доставчик на услуги по иницииране на плащане, доставчикът на
платежни услуги, обслужващ сметката, възстановява незабавно и във всеки случай не по-късно от края на следващия
работен ден, сумата по неразрешената платежна операция и когато е приложимо, възстановява задължената платежна
сметка в състоянието, в което би се намирала, ако не беше изпълнена неразрешената платежна операция.
Ако доставчикът на услуги по иницииране на плащане носи отговорност за неразрешената платежна операция, той
незабавно, по искане на доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката, обезщетява последния за претърпените
щети или сумите, платени в резултат на възстановяването на средствата на платеца, включително сумата по неразрешената
платежна операция. В съответствие с член 72, параграф 1 доставчикът на услуги по иницииране на плащане носи тежестта
за доказване, че в рамките на неговото участие идентичността при платежната операция е била установена и че тя е
правилно регистрирана и не е била повлияна от техническа неизправност или друг пропуск, свързан с платежната услуга,
за която той отговаря.
3.
Може да бъде определено допълнително парично обезщетение в съответствие с правото, приложимо към договора,
сключен между платеца и доставчика на платежни услуги, или договора, сключен между платеца и доставчика на услуги
по иницииране на плащане, ако е приложимо.
Член 74
Отговорност на платеца за неразрешени платежни операции
1.
Чрез дерогация от член 73, платецът може да бъде задължен да понесе щетите, свързани с неразрешени платежни
операции и произтичащи от използването на изгубен или откраднат платежен инструмент или от незаконното присвояване
на платежен инструмент, в максимален размер до 50 EUR.
Първа алинея не се прилага, ако
а) загубата, кражбата или незаконното присвояване на платежен инструмент не са могли да бъдат установени от платеца
преди плащането, освен когато самият платец е действал с цел измама; или
б) щетата е била причинена от действие или бездействие на служител, на представител или клон на доставчик на платежни
услуги или на подизпълнител.
Платецът понася всички вреди, свързани с неразрешени платежни операции, ако самият платец ги е причинил с цел измама
или вследствие на умишлено неизпълнение или неизпълнение поради груба небрежност на едно или повече от задъл
женията по член 69.
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В такива случаи не се прилага максималният размер, посочен в първа алинея.
Когато платецът не е действал с цел измама, нито е допуснал умишлено неизпълнение на задълженията си по член 69,
държавите членки могат да ограничат отговорността по настоящия параграф, като отчетат по-специално естеството на
персонализираните средства за сигурност и конкретните обстоятелства, при които е бил изгубен, откраднат или незаконно
присвоен платежният инструмент.
2.
Когато доставчикът на платежни услуги на платеца не изисква задълбочено установяване на идентичността на
клиента, платецът не понася щети освен ако не е действал с цел измама. Ако получателят или доставчикът на
платежни услуги на получателя не успее да приеме задълбоченото установяване на идентичността на клиента, той възста
новява финансовите вреди, причинени на доставчика на платежни услуги на платеца.
3.
Платецът не понася никакви финансови последици, произтичащи от използването на загубен, откраднат или
незаконно присвоен платежен инструмент, след като е извършил уведомлението в съответствие с член 69, параграф 1,
буква б), освен когато е действал с цел измама.
Ако доставчикът на платежни услуги не осигурява винаги подходящи начини за уведомяването за загубен, откраднат или
незаконно присвоен платежен инструмент съгласно изискванията по член 70, параграф 1, буква в), платецът не носи
отговорност за финансовите последици, произтичащи от използването на този платежен инструмент, освен когато е
действал с цел измама.
Член 75
Платежни операции, при които сумата по операцията не е предварително известна
1.
В случай че платежна операция е инициирана от получателя или чрез него във връзка с платежна операция, свързана
с карта, и точната сума по операцията не е известна към момента, в който платецът дава съгласието си за изпълнение на
платежната операция, доставчикът на платежни услуги на платеца може да блокира средствата по платежната сметка на
платеца само ако платецът е дал съгласие за блокиране на точния размер на тези средства.
2.
Доставчикът на платежни услуги на платеца без неоснователно забавяне освобождава средствата, блокирани по
платежната сметка на платеца съгласно параграф 1, след като получи информация за точния размер на сумата по
платежната операция и най-късно веднага след получаване на платежното нареждане.
Член 76
Възстановяване на средства по платежни операции, инициирани от получателя или чрез него
1.
Държавите членки гарантират, че платецът има право на възстановяване на средствата от доставчика на платежни
услуги във връзка с вече изпълнена разрешена платежна операция, инициирана от получателя или чрез него, ако са спазени
и двете посочени по-долу условия:
а) в момента на даване на разрешение за изпълнение на платежната операция в разрешението не е посочен точната сума по
платежната операция;
б) сумата по платежната операция надвишава сумата, която платецът би могъл основателно да очаква предвид естеството на
предходните разходи, условията на рамковия договор и конкретните обстоятелства на случая.
По искане на доставчика на платежни услуги платецът носи тежестта на доказване, че тези условия са спазени.
Възстановяването на средствата включва цялата сума по изпълнената платежна операция. Вальорът за заверяване на
платежната сметка на платеца е не по-късно от датата, на която сумата е била дебитирана.
Без да се засяга параграф 3, държавите членки гарантират, че в допълнение към правото, посочено в настоящия параграф,
при директни дебити по член 1 от Регламент (ЕС) № 260/2012 платецът има безусловно право на възстановяване на
средствата в рамките на сроковете, определени в член 77 от настоящата директива.
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2.
Въпреки това, за целите на параграф 1, първа алинея, буква б) платецът не може да се позовава на причини, свързани
с валутния обмен, ако е бил приложен референтният обменен курс, уговорен с неговия доставчик на платежни услуги в
съответствие с член 45, параграф 1, буква г) и член 52, точка 3, буква б).
3.
В рамковия договор между платеца и доставчика на платежни услуги може да се уговори, че платецът няма право на
възстановяване на средства, когато:
а) платецът е дал съгласието си за изпълнението на платежната операция пряко на доставчика на платежни услуги; и
б) когато е приложимо —доставчикът на платежни услуги или получателят е предоставил или е осигурил на
разположение на платеца по уговорения начин информация относно предстоящата платежна операция най-малко
четири седмици преди падежа.
4.
При директни дебити във валути, различни от еврото, държавите членки могат да изискат техните доставчици на
платежни услуги да предлагат по-благоприятни права за възстановяване на средства в съответствие с техните схеми за
директен дебит, при условие че те са по-изгодни за платеца.
Член 77
Искания за възстановяване на средства по платежни операции, инициирани от получателя или чрез него
1.
Държавите членки гарантират, че платецът може да поиска възстановяването на средства, предвидено в член 76, по
разрешена платежна операция, инициирана от получателя или чрез него, в рамките на осем седмици от датата, на която са
дебитирани средствата.
2.
В срок от 10 работни дни от получаване на искането за възстановяване на средствата доставчикът на платежни
услуги възстановява цялата сума на платежната операция или съобщава на платеца основанията си за отказа да я
възстанови, като посочва органите, пред които платецът може да отнесе въпроса в съответствие с членове 99—102, ако
не приеме изложените основания за отказа.
Правото на доставчика на платежни услуги да откаже възстановяването на средства, предвидено в първа алинея от
настоящия параграф, не се прилага в случая, посочен в член 76, параграф 1, четвърта алинея.
ГЛАВА 3

Изпълнение на платежни операции
Раздел 1
Платежни нареждания и преведени суми
Член 78
Получаване на платежни нареждания
1.
Държавите членки гарантират, че моментът на получаване е моментът, в който платежното нареждане е получено от
доставчика на платежни услуги на платеца.
Сметката на платеца не се задължава преди получаване на платежното нареждане. Ако моментът на получаване не е в
работен ден за доставчика на платежни услуги на платеца, платежното нареждане се счита за получено на следващия
работен ден. Доставчикът на платежни услуги може да определи краен срок близо до края на работния ден, след който
всяко получено платежно нареждане се счита за получено на следващия работен ден.
2.
Ако ползвателят на платежни услуги, който инициира платежно нареждане, и доставчикът на платежни услуги
уговорят, че изпълнението на платежното нареждане започва на определен ден или в края на определен срок, или в деня, в
който платецът предостави средства на разположение на доставчика на платежни услуги, за момент на получаване на
платежното нареждане по член 83 се счита уговореният ден. Ако уговореният ден не е работен ден за доставчика на
платежни услуги, полученото платежно нареждане се счита за получено на следващия работен ден.
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Член 79
Отказ на платежни нареждания
1.
Ако доставчикът на платежни услуги откаже да изпълни платежно нареждане или да инициира платежна операция,
ползвателят на платежни услуги се уведомява за отказа и по възможност за причините за него, както и за процедурата за
поправяне на евентуални фактически грешки, довели до този отказ, освен ако това е забранено от друго приложимо право
на Съюза или национално право.
Доставчикът на платежни услуги извършва или осигурява на разположение уведомлението по уговорения начин при първа
възможност и във всички случаи в определените в член 83 срокове.
Рамковият договор може да включва условие, съгласно което доставчикът на платежни услуги може да начислява разумна
такса за такъв отказ, ако отказът е обективно обоснован.
2.
Когато са изпълнени всички условия, посочени в рамковия договор с платеца, доставчикът на платежни услуги,
обслужващ сметката на платеца, не отказва да изпълни разрешено платежно нареждане, независимо дали то е инициирано
от платеца, включително чрез доставчик на услуги по иницииране на плащане, или от получателя или чрез него, освен ако
това е забранено от друго приложимо право на Съюза или национално право.
3.

За целите на членове 83 и 89 платежно нареждане, чието изпълнение е отказано, се счита за неполучено.
Член 80
Неотменимост на платежно нареждане

1.
Държавите членки гарантират, че ползвателят на платежни услуги не може да отмени платежно нареждане след
получаването му от доставчика на платежни услуги на платеца, освен ако в настоящия член не е предвидено друго.
2.
Когато платежната операция е инициирана от доставчик на услуги по иницииране на плащане или от получателя,
или чрез него, платецът не отменя платежното нареждане, след като е дал съгласие на доставчика на услуги по иницииране
на плащане да инициира платежната операция или след като е дал съгласие за изпълнение на платежната операция към
получателя.
3.
Въпреки това, при директен дебит и без да се засяга правото на възстановяване на средства, платецът може да отмени
платежното нареждане най-късно до края на работния ден, предхождащ уговорения ден за дебитиране на средствата.
4.
В случая, посочен в член 78, параграф 2, ползвателят на платежни услуги може да отмени платежно нареждане найкъсно до края на работния ден, предхождащ уговорения ден.
5.
След изтичане на сроковете, предвидени в параграфи 1—4, платежното нареждане може да бъде отменено само ако
ползвателят на платежни услуги и съответните доставчици на платежни услуги са уговорили това. В случая, посочен в
параграфи 2 и 3, се изисква и съгласието на получателя. Ако това е предвидено в рамковия договор, съответният доставчик
на платежни услуги може да начислява такса за отмяна на платежно нареждане.
Член 81
Преведени и получени суми
1.
Държавите членки изискват от доставчика или доставчиците на платежни услуги на платеца, доставчика или достав
чиците на платежни услуги на получателя и всички посредници на доставчиците на платежни услуги да превеждат цялата
сума по платежната операция и да се въздържат от удържане на такси от преведената сума.
2.
Въпреки това получателят и доставчикът на платежни услуги могат да уговорят съответният доставчик на платежни
услуги да удържа своите такси от преведената сума, преди да я осигури на получателя. В такъв случай цялата сума по
платежната операция и таксите се посочват поотделно в осигурената на получателя информация.

L 337/100

BG

Официален вестник на Европейския съюз

23.12.2015 г.

3.
Когато от преведената сума се удържат такси, различни от посочените в параграф 2, доставчикът на платежни услуги
на платеца гарантира, че получателят получава цялата сума по платежната операция, извършена по инициатива на платеца.
Когато платежната операция се инициира от получателя или чрез него, доставчикът на платежни услуги на получателя
гарантира, че последният получава цялата сума по платежната операция.

Раздел 2
Срок за изпълнение и вальор
Член 82
Обхват
1.

Настоящият раздел се прилага по отношение на:

а) платежните операции в евро;

б) националните платежни операции във валутата на държава членка извън еврозоната;

в) платежните операции с еднократно валутно конвертиране между евро и валутата на държава членка извън еврозоната,
при условие че необходимото валутно конвертиране се извършва в съответната държава членка извън еврозоната и че в
случай на презгранични платежни операции презграничният превод е в евро.

2.
Настоящият раздел се прилага за платежни операции, които не са посочени в параграф 1, освен ако между
ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги не е уговорено друго, с изключение на член 87, по
отношение на който страните нямат свобода на договаряне. Когато обаче ползвателят на платежни услуги и доставчикът на
платежни услуги уговорят по-дълъг от определения в член 83 срок за платежни операции в рамките на Съюза, този подълъг срок не може да надвишава четири работни дни след момента на получаване на платежното нареждане съгласно
член 78.

Член 83
Платежни операции по платежна сметка
1.
Държавите членки изискват доставчикът на платежни услуги на платеца да гарантира, че след момента на получаване
съгласно член 78 платежната сметка на доставчика на платежни услуги на получателя ще бъде заверена със сумата по
платежната операция до края на следващия работен ден. Този срок може да бъде удължен с още един работен ден за
инициирани на хартиен носител платежни операции.

2.
Държавите членки изискват доставчикът на платежни услуги на получателя да посочи вальора и да осигури на
разположение сумата по платежната операция по платежната сметка на получателя след получаване на средствата от
доставчика на платежни услуги в съответствие с член 87.

3.
Държавите членки изискват доставчикът на платежни услуги на получателя да предаде на доставчика на платежни
услуги на платеца платежно нареждане, инициирано от или чрез получателя, в рамките на уговорените между получателя
и доставчика на платежни услуги срокове, като по този начин се осигурява възможност за сетълмент на директни дебити
на уговорения падеж.

Член 84
Случаи, в които получателят няма платежна сметка при доставчика на платежни услуги
Когато получателят няма платежна сметка при доставчика на платежни услуги, средствата се осигуряват на разположение
на получателя от доставчика на платежни услуги, който получава средствата за получателя в срока, предвиден в член 83.
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Член 85
Пари в наличност, депозирани по платежна сметка
Когато потребител депозира пари в наличност по платежна сметка при доставчика на платежни услуги във валутата, в
която е открита съответната платежна сметка, доставчикът на платежни услуги гарантира, че сумата се предоставя на
разположение с вальор незабавно след получаване на средствата. Когато ползвателят на платежни услуги не е потребител,
сумата се предоставя на разположение с вальор най-късно на следващия работен ден след получаване на средствата.
Член 86
Национални платежни операции
За националните платежни операции държавите членки могат да предвидят по-кратки максимални срокове за изпълнение
от предвидените в настоящия раздел.
Член 87
Вальор и налични средства
1.
Държавите членки гарантират, че вальорът за заверяване на платежната сметка на получателя е не по-късно от
работния ден, в който сметката на доставчика на платежни услуги на получателя е заверена със сумата по платежната
операция.
2.
Доставчикът на платежни услуги на получателя гарантира, че сумата по платежната операция е на разположение на
получателя незабавно след като сметката на доставчика на платежни услуги на получателя е заверена с тази сума, ако от
страна на доставчика на платежни услуги на получателя:
а) няма валутно конвертиране; или
б) има валутно конвертиране между евро и валута на държава членка или между валутите на две държави членки.
Задължението по настоящия параграф се прилага и за плащанията, извършвани при един доставчик на платежни услуги.
3.
Държавите членки гарантират, че вальорът за задължаване на платежната сметка на платеца е не по-рано от момента,
в който тази платежна сметка се задължава със сумата по платежната операция.
Раздел 3
Отговорност
Член 88
Неточни уникални идентификатори
1.
Ако платежното нареждане се изпълнява в съответствие с уникален идентификатор, платежното нареждане се счита
за точно изпълнено по отношение на обозначения с уникалния идентификатор получател.
2.
Ако уникалният идентификатор, предоставен от ползвателя на платежни услуги, е неточен, доставчикът на платежни
услуги не носи отговорност по член 89 за неизпълнението или неточното изпълнение на платежната операция.
3.
Доставчикът на платежни услуги на платеца обаче полага разумни усилия да възстанови средствата по платежната
операция. Доставчикът на платежни услуги на получателя съдейства за целта, включително като съобщава на доставчика на
платежни услуги на платеца цялата необходима информация за събирането на средствата.
В случай че събирането на средства по първа алинея не е възможно, доставчикът на платежни услуги на платеца, при
писмено искане, предоставя на платеца цялата налична информация при доставчика на платежни услуги на платеца, която
е от значение за подаването на иск за възстановяването на средствата.
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4.
Доставчикът на платежни услуги може да начислява на ползвателя на платежни услуги такса за възстановяването на
средствата, ако това е предвидено в рамковия договор.
5.
Ако ползвателят на платежни услуги предостави допълнителна информация в допълнение към посочената в член 45,
параграф 1, буква а) или член 52, точка 2, буква б), доставчикът на платежни услуги носи отговорност единствено за
изпълнението на платежната операция в съответствие с уникалния идентификатор, предоставен от ползвателя на платежни
услуги.
Член 89
Отговорност на доставчика на платежни услуги при неизпълнение, неточно или забавено изпълнение на
платежни операции
1.
Без да се засягат член 71, член 88, параграфи 2 и 3 и член 93, когато платежното нареждане е инициирано пряко от
платеца, доставчикът на платежни услуги на платеца носи отговорност пред платеца за правилното изпълнение на
платежната операция, освен ако може да докаже на платеца и когато е приложимо — на доставчика на платежни
услуги на получателя, че доставчикът на платежни услуги на получателя е получил сумата по платежната операция в
съответствие с член 83, параграф 1. В такъв случай доставчикът на платежни услуги на получателя носи отговорност пред
получателя за точното изпълнение на платежната операция.
Когато доставчикът на платежни услуги на платеца носи отговорност по първа алинея, той без неоснователно забавяне
възстановява на платеца сумата по неизпълнената или неточно изпълнена платежна операция и когато е приложимо,
възстановява задължената платежна сметка в състоянието, в което тя би се намирала, ако не бе извършена неточно
изпълнената платежна операция.
Вальорът за заверяване на платежната сметка на платеца е не по-късно от датата, на която сумата е била дебитирана.
Когато доставчикът на платежни услуги на получателя носи отговорност по първа алинея, той незабавно осигурява на
разположение на получателя сумата по платежната операция и когато е приложимо, заверява платежната сметка на
получателя със съответната сума.
Вальорът за заверяване на платежната сметка на получателя е не по-късно от датата, на която сметката би била заверена,
ако операцията бе изпълнена точно в съответствие с член 87.
В случай че платежната операция е изпълнена със забава, доставчикът на платежни услуги на получателя, при поискване от
страна на доставчика на платежни услуги на платеца, действащ от името на платеца, гарантира, че вальорът за заверяване
на платежната сметка на получателя е не по-късно от датата, на която сметката би била заверена, ако операцията бе
изпълнена точно.
При неизпълнена или неточно изпълнена платежна операция, за която платежното нареждане е инициирано от платеца,
доставчикът на платежни услуги на платеца, независимо от отговорността по настоящия параграф, при поискване незабавно
полага усилия за проследяване на платежната операция и уведомява платеца за резултата. Това се извършва безплатно за
платеца.
2.
Без да се засягат член 71, член 88, параграфи 2 и 3 и член 93, когато платежното нареждане е инициирано от
получателя или чрез него, доставчикът на платежни услуги на получателя носи отговорност пред получателя за точното
предаване на платежното нареждане на доставчика на платежни услуги на платеца в съответствие с член 83, параграф 3.
Когато доставчикът на платежни услуги на получателя носи отговорност по настоящата алинея, той незабавно предава
съответното платежно нареждане на доставчика на платежни услуги на платеца.
В случай на забавено предаване на платежното нареждане вальорът на заверяване на платежната сметка на получателя със
сумата по операцията е не по-късно от датата, на която сметката би била заверена, ако операцията бе изпълнена точно.
Освен това, без да се засягат член 71, член 88, параграфи 2 и 3 и член 93, доставчикът на платежни услуги на получателя
носи отговорност пред получателя за изпълнението на платежната операция в съответствие със задълженията си по член
87. Когато доставчикът на платежни услуги на получателя носи отговорност по настоящата алинея, той гарантира, че
сумата по платежната операция е на разположение на получателя незабавно след като сметката на доставчика на платежни
услуги на получателя е заверена с тази сума. Платежната сметка на получателя се заверява със сумата по операцията с
вальор не по-късно от датата, на която сметката би била заверена, ако операцията бе изпълнена точно.
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В случай на неизпълнена или неточно изпълнена платежна операция, за която доставчикът на платежни услуги на
получателя не носи отговорност по първа и втора алинея, доставчикът на платежни услуги на платеца носи отговорност
пред платеца. Когато доставчикът на платежни услуги на платеца носи такава отговорност, когато е приложимо и без
неоснователно забавяне, той възстановява на платеца сумата по неизпълнената или неточно изпълнената платежна операция
и възстановява задължената платежна сметка в състоянието, в което същата би се намирала, ако не бе извършена неточно
изпълнена платежна операция. Вальорът за заверяване на платежната сметка на платеца е не по-късно от датата на
дебитиране на сумата.
Задължението по четвърта алинея не се прилага за доставчика на платежни услуги на платеца, ако докаже, че доставчикът
на платежни услуги на получателя е получил сумата по платежната операция, дори в случаите, когато става въпрос само за
забава в изпълнението на платежната операция. В такъв случай доставчикът на платежни услуги на получателя заверява със
сумата платежната сметка на получателя с вальор не по-късно от датата, на която сметката би била заверена, ако
операцията бе изпълнена точно.
В случай на неизпълнена или неточно изпълнена платежна операция, при която платежното нареждане е инициирано от
получателя или чрез него, доставчикът на платежни услуги на получателя, независимо от отговорността по настоящия
параграф, при поискване незабавно полага усилия за проследяване на платежната операция и уведомява получателя за
резултата. Това се извършва безплатно за получателя.
3.
Освен това доставчиците на платежни услуги носят отговорност пред съответните ползватели на платежни услуги за
всички дължими такси, както и за всички лихви, които се начисляват на ползвателя на платежни услуги вследствие на
неизпълнението или неточното, включително забавеното, изпълнение на платежната операция.
Член 90
Отговорност при услуги по иницииране на плащане при неизпълнение, неточно или забавено изпълнение на
платежни операции
1.
Когато платежното нареждане е инициирано от платеца чрез доставчик на услуги по иницииране на плащане, без да
се засягат член 71 и член 88, параграфи 2 и 3, доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката, възстановява на
платеца сумата по неизпълнената или неточно изпълнена платежна операция и когато е приложимо, възстановява задъл
жената платежна сметка в състоянието, в което би се намирала, ако не беше извършена неточно изпълнената платежна
операция.
Доставчикът на услуги по иницииране на плащане носи тежестта за доказване, че платежното нареждане е било получено
от доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката на платеца, в съответствие с член 78, както и че в рамките на
неговото участие идентичността при платежната операция е била установена, операцията е била надлежно регистрирана и
не е била повлияна от техническа неизправност или друг пропуск, свързан с неизпълнението, неточното или забавеното
изпълнение на операцията.
2.
Ако доставчикът на услуги по иницииране на плащане е отговорен за неизпълнението, неточното или забавеното
изпълнение на платежната операция, той незабавно, по искане на доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката,
обезщетява последния за претърпените щети или сумите, платени в резултат на възстановяването на средствата на платеца.
Член 91
Допълнително финансово обезщетение
В съответствие с правото, приложимо по отношение на сключения договор между ползвателя на платежни услуги и
доставчика на платежни услуги, може да се определи финансово обезщетение в допълнение към предвиденото в
настоящия раздел..
Член 92
Право на регресен иск
1.
Когато отговорността на доставчик на платежни услуги по членове 73 и 89 се дължи на друг доставчик на платежни
услуги или посредник, този доставчик на платежни услуги или посредник изплаща на първия доставчик на платежни
услуги обезщетение за всички претърпени щети или суми, заплатени съгласно членове 73 и 89. Това включва обезщетение,
когато някой от доставчиците на платежни услуги не използва задълбочено установяване на идентичността на клиента.
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2.
В съответствие с договореностите между доставчиците на платежни услуги и/или посредниците и правото, приложимо
към сключената между тях договореност, може да бъде определено допълнително финансово обезщетение.
Член 93
Извънредни и непредвидени обстоятелства
Не възниква отговорност по глава 2 или 3 в случай на извънредни и непредвидени обстоятелства извън контрола на
страната, позоваваща се на съществуването на тези обстоятелства, чиито последици неизбежно биха настъпили въпреки
всички усилия за тяхното предотвратяване, или когато доставчикът на платежни услуги е обвързан с други правни
задължения, уредени от правото на Съюза или националното право.
ГЛАВА 4

Защита на данните
Член 94
Защита на данните
1.
Държавите членки разрешават обработването на лични данни от платежни системи и доставчици на платежни услуги,
когато това е необходимо за осигуряване на предотвратяването, разследването и разкриването на измами при плащания.
Предоставянето на информация на физически лица относно обработването на лични данни и обработването на такива
лични данни, както и всяко друго обработване на лични данни за целите на настоящата директива се извършват в
съответствие с Директива 95/46/ЕО, с националните правила за транспониране на Директива 95/46/ЕО и с Регламент
(ЕО) № 45/2001.
2.
Доставчиците на платежни услуги достъпват, обработват и запазват личните данни, необходими за предоставяне на
техните платежни услуги, само с изричното съгласие на ползвателя на платежни услуги.
ГЛАВА 5

Операционни рискове и рискове, свързани със сигурността, и установяване на идентичността
Член 95
Управление на операционните рискове и на рисковете, свързани със сигурността
1.
Държавите членки гарантират, че доставчиците на платежни услуги създават рамка с подходящи мерки за смекчаване
и механизми за контрол за управление на операционните рискове, включително рисковете, свързани със сигурността, във
връзка с предоставяните от тях платежни услуги. Като част от тази рамка доставчиците на платежни услуги установяват и
поддържат ефективни процедури за управление на инциденти, включително за откриване и класифициране на значимите
операционни инциденти и инциденти, свързани със сигурността.
2.
Държавите членки гарантират, че доставчиците на платежни услуги ежегодно или на по-кратки интервали,
определени от компетентния орган, предоставят на компетентния орган актуализирана и цялостна оценка на операци
онните рискове и на рисковете, свързани със сигурността, във връзка с предоставяните от тях платежни услуги и на
подходящия характер на мерките за смекчаване и механизмите за контрол, прилагани в отговор на тези рискове.
3.
До 13 юли 2017 г. ЕБО, като действа в тясно сътрудничество с ЕЦБ и след консултация с всички съответни
заинтересовани страни, включително тези на пазара на платежни услуги, и като отразява всички засегнати интереси,
разработва в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 насоки относно установяването, прилагането и
наблюдението на мерките за сигурност, включително процесите на сертифициране, когато е приложимо.
ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕЦБ, извършва редовен преглед на насоките, посочени в първа алинея, и при всички случаи
най-малко веднъж на всеки две години.
4.
Като взема предвид опита, придобит в хода на прилагането на посочените в параграф 3 насоки, и когато това се
изисква от Комисията като целесъобразно, ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти относно
критериите и условията за установяване и наблюдение на мерките за сигурност.
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На Комисията се делегира правомощието да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в
съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

5.
ЕБО насърчава сътрудничеството, включително и обмена на информация в областта на операционните рискове и
рисковете, свързани със сигурността на платежните услуги, между компетентните органи и между компетентните органи и
ЕЦБ и когато е приложимо, Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност.

Член 96
Докладване на инциденти
1.
В случай на значим операционен или свързан със сигурността инцидент, доставчиците на платежни услуги уведомяват
без неоснователно забавяне компетентния орган в държавата членка по произход на доставчика на платежни услуги.

Когато инцидентът засяга или може да засегне финансовите интереси на ползвателите на неговите платежни услуги,
доставчикът на платежни услуги ги уведомява без неоснователно забавяне за инцидента и за всички мерки, които могат
да предприемат, за да смекчат неблагоприятните последици от инцидента.

2.
При получаване на уведомлението по параграф 1 компетентният орган в държавата членка по произход предоставя
без неоснователно забавяне съответните данни за инцидента на ЕБО и ЕЦБ. След като направи оценка на значението на
инцидента за съответните органи на тази държава членка, компетентният орган ги уведомява съответно.

ЕБО и ЕЦБ, в сътрудничество с компетентния орган на държавата членка по произход, оценяват значението на инцидента
за други съответни органи на Съюза и национални органи и ги уведомяват съответно. ЕЦБ уведомява членовете на
Европейската система на централните банки за проблемите, които имат отношение към платежната система.

Въз основа на уведомлението, когато е целесъобразно, компетентните органи предприемат всички необходими мерки, за да
защитят непосредствената безопасност на финансовата система.

3.
До 13 януари 2018 г. ЕБО, като действа в тясно сътрудничество с ЕЦБ и след консултация с всички съответни
заинтересовани страни, включително тези на пазара на платежни услуги, и като отразява всички засегнати интереси, издава
в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 насоки, предназначени за:

а) доставчиците на платежни услуги относно класифицирането на значимите инциденти, посочени в параграф 1, и
съдържанието, формата, включително стандартните образци за уведомяване, и процедурите за уведомяване за такива
инциденти;

б) компетентните органи относно критериите за оценка на значението на инцидента и данните в докладите за инцидента,
които да бъдат предоставени на други национални органи.

4.
ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕЦБ, извършва редовен преглед на насоките по параграф 3 и при всички случаи наймалко веднъж на две години.

5.
При издаването и прегледа на насоките, посочени в параграф 3, ЕБО взема предвид стандартите и/или специфика
циите, разработени и публикувани от Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за
секторите, в които се извършват дейности, различни от предоставянето на платежни услуги.

6.
Държавите членки гарантират, че доставчиците на платежни услуги предоставят на своите компетентни органи наймалко веднъж годишно статистически данни за измами, свързани с различни средства за плащане. Компетентните органи
предоставят тези данни на ЕБО и ЕЦБ в обобщена форма.
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Член 97
Установяване на автентичността
1.
Държавите членки гарантират, че доставчиците на платежни услуги прилагат задълбочено установяване на идентич
ността на клиента, когато платецът:
а) достъпва своята платежна сметка онлайн;
б) инициира електронна платежна операция;
в) извършва каквото и да било действие дистанционно, което би могло да е свързано с риск от измама при плащането или
други злоупотреби.
2.
По отношение на инициирането на електронни платежни операции по параграф 1, буква б) държавите членки
гарантират, че при електронни дистанционни платежни операции доставчиците на платежни услуги прилагат задълбочено
установяване на идентичността на клиента, което включва елементи, свързващи по динамичен начин операцията с
конкретна сума и конкретен получател.
3.
По отношение на параграф 1 държавите членки гарантират, че доставчиците на платежни услуги са въвели
подходящи мерки за сигурност за защита на поверителността и неприкосновеността на персонализираните средства за
сигурност на ползвателите на платежни услуги.
4.
Параграфи 2 и 3 се прилагат и когато плащанията са инициирани чрез доставчик на услуги по иницииране на
плащане. Параграфи 1 и 3 се прилагат и когато информацията се изисква чрез доставчик на услуги по предоставяне на
информация за сметка.
5.
Държавите членки гарантират, че доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката, дава възможност на
доставчика на услуги по иницииране на плащане и на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка
да разчитат на процедурите за установяване на идентичност, осигурени от доставчика на платежни услуги, обслужващ
сметката, на ползвателя на платежни услуги в съответствие с параграфи 1 и 3, а когато участва доставчик на услуги по
иницииране на плащане — в съответствие с параграфи 1, 2 и 3.
Член 98
Регулаторни технически стандарти, свързани с установяването на идентичността и осъществяването на връзка
1.
ЕБО, като действа в тясно сътрудничество с ЕЦБ и след консултация с всички съответни заинтересовани страни,
включително тези на пазара на платежни услуги, и като отразява всички засегнати интереси, разработва в съответствие с
член 10 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 проекти на регулаторни технически стандарти, предназначени за доставчиците на
платежни услуги, както е изложено в член 1, параграф 1 от настоящата директива, в които се конкретизират:
а) изискванията за задълбочено установяване на идентичността на клиента съгласно член 97, параграфи 1 и 2;
б) случаите на освобождаване от прилагането на член 97, параграфи 1, 2 и 3, въз основа на критериите, установени в
параграф 3 от настоящия член;
в) изискванията, на които трябва да отговарят мерките за сигурност съгласно член 97, параграф 3 с цел защита на
поверителността и неприкосновеността на персонализираните средства за сигурност на ползвателите на платежни
услуги; и
г) изискванията за общи и сигурни отворени стандарти за връзка за целите на идентификацията, установяването на
идентичността, уведомяването и предоставянето на информация, както и за прилагането на мерките за сигурност
между доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметки, доставчиците на услуги по иницииране на плащане,
доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметки, платците, получателите и други доставчици на
платежни услуги.
2.

ЕБО разработва проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в параграф 1, с цел да:

а) се осигури подходящо ниво на сигурност за ползвателите на платежни услуги и доставчиците на платежни услуги чрез
приемането на ефективни и основани на риска изисквания;
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б) се осигури безопасността на средствата и личните данни на ползвателите на платежни услуги;
в) се осигури и поддържа лоялна конкуренция между всички доставчици на платежни услуги;
г) се осигури неутралност на технологиите и на бизнес моделите;
д) се даде възможност за разработването на лесни за ползване, достъпни и иновативни средства за плащане.
3.

Случаите на освобождаване по параграф 1, буква б) се основават на следните критерии:

а) нивото на риск, с което е свързана предоставяната услуга;
б) сумата по операцията или честотата, с която се изпълнява, или и двете;
в) каналът на плащане, използван за изпълнение на операцията.
4.
ЕБО представя на Комисията проектите на посочените в параграф 1 регулаторни технически стандарти до 13 януари
2017 г.
На Комисията се делегира правомощието да приеме тези регулаторни технически стандарти в съответствие с членове
10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
5.
В съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 ЕБО редовно извършва преглед и когато е целесъобразно
—актуализира регулаторните технически стандарти с цел, наред с другото, да вземе предвид иновациите и развитието на
технологиите.
ГЛАВА 6

Процедури за АРС за уреждане на спорове
Раздел 1
Процедура за разглеждане на жалби
Член 99
Жалби
1.
Държавите членки гарантират, че са въведени процедури, които позволяват на ползвателите на платежни услуги и
другите заинтересовани лица, включително сдружения на потребители, да подават пред компетентните органи жалби срещу
извършени от доставчици на платежни услуги предполагаеми нарушения на настоящата директива.
2.
Когато е приложимо и без да се засяга правото на търсене на защита по съдебен ред в съответствие с националното
процесуално право, с отговора си компетентният орган информира жалбоподателя за съществуването на въведените
съгласно член 102 процедури за АРС.
Член 100
Компетентни органи
1.
Държавите членки определят компетентни органи, които да осигуряват и наблюдават ефективното спазване на
настоящата директива. Компетентните органи предприемат всички подходящи мерки, за да гарантират спазването ѝ.
Компетентните органи са:
а) компетентни органи по смисъла на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010; или
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б) организации, признати от националното право или от публични органи, които са изрично оправомощени за тази цел от
националното право.
Компетентните органи не могат да са доставчици на платежни услуги, с изключение на националните централни банки.
2.
Посочените в параграф 1 органи трябва да разполагат с всички правомощия и подходящи ресурси, необходими за
изпълнението на задълженията си. Когато повече от един компетентен орган е оправомощен да осигурява и наблюдава
ефективното спазване на настоящата директива, държавите членки гарантират, че тези органи работят в тясно сътрудни
чество с цел ефективно изпълнение на задълженията си.
3.

Компетентните органи упражняват правомощията си в съответствие с националното право:

а) пряко от свое име или под надзора на съдебните органи; или
б) като сезират съдилища, които са компетентни да вземат необходимото решение, включително, когато е подходящо, чрез
обжалване, ако искането за вземане на необходимото решение не е било уважено.
4.
В случай на нарушение или съмнение за нарушение на разпоредбите на националното право, с които се транспонират
дялове III и IV, компетентни по смисъла на параграф 1 от настоящия член са органите на държавата членка по произход на
доставчика на платежни услуги, освен за представителите и клоновете, извършващи дейност при условията на правото на
установяване, по отношение на които са компетентни органите на приемащата държава членка.
5.
Държавите членки уведомяват Комисията за определените съгласно параграф 1 компетентни органи възможно найбързо и във всеки случай до 13 януари 2018 г. Те уведомяват Комисията за разпределението на задълженията на тези
органи. Те незабавно уведомяват Комисията за всяка последваща промяна във връзка с определянето и съответната компе
тентност на тези органи.
6.
ЕБО, след консултация с ЕЦБ, издава в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 предназначени за
компетентните органи насоки относно процедурите за разглеждане на жалби, които трябва да се вземат под внимание, за да
се осигури спазването на параграф 1 от настоящия член. Тези насоки се издават в срок до 13 януари 2018 г. и се
актуализират редовно, когато е целесъобразно.
Раздел 2
Процедури за АРС и санкции
Член 101
Уреждане на спорове
1.
Държавите членки гарантират, че доставчиците на платежни услуги въвеждат и прилагат подходящи и ефективни
процедури за разглеждане на жалби с цел да се отговори на жалбите на ползвателите на платежни услуги във връзка с
правата и задълженията, произтичащи от дялове III и IV от настоящата директива, и наблюдават резултатите от тях в това
отношение.
Тези процедури се прилагат във всяка държава членка, в която доставчикът на платежни услуги предоставя платежните
услуги, и се провеждат на официалния език на съответната държава членка или на друг език, ако това е уговорено между
доставчика на платежни услуги и ползвателя на платежни услуги.
2.
Държавите членки изискват от доставчиците на платежни услуги да направят всичко възможно да отговорят на
жалбите на ползвателите на платежни услуги на хартиен носител или — ако това е уговорено между доставчика на
платежни услуги и ползвателя на платежни услуги, на друг траен носител. В този отговор се разглеждат всички повдигнати
въпроси в рамките на подходящи срокове и най-късно в срок от 15 работни дни от получаване на жалбата. В извънредни
случаи, ако отговорът не може да бъде даден в срок от 15 работни дни по причини извън контрола на доставчика на
платежни услуги, той трябва да изпрати междинен отговор, в който ясно да се посочват причините за забавата на отговора
на жалбата, както и срокът, в който ползвателят на платежни услуги ще получи окончателния отговор. Във всички случаи
срокът за получаването на окончателен отговор не надвишава 35 работни дни.
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Държавите членки могат да въведат или да поддържат правила относно процедурите за уреждане на спорове, които са поблагоприятни за ползвателите на платежни услуги от посочените в първа алинея. Когато са направили това, се прилагат
тези правила.
3.
Доставчикът на платежни услуги уведомява ползвателя на платежни услуги най-малко за една структура за АРС,
която е компетентна да разглежда спорове относно правата и задълженията, произтичащи от дялове III и IV.
4.
Информацията по параграф 3 се предоставя по ясен, изчерпателен и леснодостъпен начин на интернет страницата на
доставчика на платежни услуги, ако има такава, в клона и в общия ред и условия на договора между доставчика на
платежни услуги и ползвателя на платежни услуги. В информацията се съдържат указания къде може да бъде намерена
допълнителна информация за съответната структура за АРС и условията за нейното сезиране.
Член 102
Процедури за АРС
1.
Държавите членки гарантират, че съгласно съответното национално право и правото на Съюза в съответствие с
Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1) са въведени подходящи, независими, безпристрастни,
прозрачни и ефективни извънсъдебни процедури за АРС за уреждане на спорове между ползвателите на платежни услуги и
доставчиците на платежни услуги във връзка с правата и задълженията, произтичащи от дялове III и IV от настоящата
директива, като се използват съществуващите компетентни органи, когато това е целесъобразно. Държавите членки гаран
тират, че процедурите за АРС са приложими спрямо доставчиците на платежни услуги и че те обхващат и дейностите на
посочените представители.
2.
Държавите членки изискват от органите, посочени в параграф 1 от настоящия член, да си сътрудничат ефективно за
уреждането на презгранични спорове във връзка с правата и задълженията, произтичащи от дялове III и IV.
Член 103
Санкции
1.
Държавите членки установяват система от санкции, приложими при нарушения на националното право, с което е
транспонирана настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното прилагане. Тези
санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.
2.
Държавите членки предвиждат възможността компетентният орган да оповестява публично евентуалните админист
ративни санкции, наложени за нарушаване на приетите мерки за транспониране на настоящата директива, освен ако
подобно оповестяване би застрашило сериозно финансовите пазари или би причинило несъразмерни вреди на съответните
лица.

ДЯЛ V
ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И РЕГУЛАТОРНИ ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ

Член 104
Делегирани актове
В съответствие с член 105 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове във връзка със:
а) адаптирането на позоваването на Препоръка 2003/361/ЕО в член 4, точка 36 от настоящата директива при изменения
на тази препоръка;
б) актуализирането на сумите, посочени в член 32, параграф 1 и член 74, параграф 1, с оглед отчитане на инфлацията.
(1) Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове
и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (ОВ L 165, 18.6.2013 г.,
стр. 63).
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Член 105
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 104, се предоставя на Комисията за неопределен срок,
считано от 12 януари 2016 г.
3.
Делегирането на правомощия, посочено в член 104, 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 член 104, 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 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 три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Член 106
Задължение за информиране на потребителите за техните права
1.
До 13 януари 2018 г. Комисията изготвя лесна за ползване електронна брошура, в която по ясен и лесноразбираем
начин се описват правата на потребителите съгласно настоящата директива и свързаното с нея право на Съюза.
2.
Комисията информира държавите членки, европейските сдружения на доставчиците на платежни услуги и евро
пейските сдружения на потребителите за публикуването на брошурата, посочена в параграф 1. Комисията, ЕБО и компе
тентните органи гарантират, че брошурата е на разположение по леснодостъпен начин на съответните им интернет
страници.
3.
Доставчиците на платежни услуги гарантират, че брошурата е на разположение по леснодостъпен начин на техните
интернет страници, ако имат такива, както и на хартиен носител в техните клонове, при техните представители и
подизпълнители.
4.
Доставчиците на платежни услуги не начисляват на клиентите си такси за осигуряването на тяхно разположение на
информация по настоящия член.
5.
По отношение на лицата с увреждания разпоредбите на настоящия член се прилагат, като се използват подходящи
алтернативни средства, които дават възможност информацията да се осигури на разположение в достъпен формат.
ДЯЛ VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 107
Пълна хармонизация
1.
Без да се засягат член 2, член 8, параграф 3, член 32, член 38, параграф 2, член 42, параграф 2, член 55, параграф
6, член 57, параграф 3, член 58, параграф 3, член 61, параграфи 2 и 3, член 62, параграф 5, член 63, параграфи 2 и 3,
член 74, параграф 1, втора алинея и член 86, държавите членки не запазват, нито въвеждат разпоредби, различни от
предвидените в настоящата директива, когато тя съдържа хармонизирани разпоредби.
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2.
Когато държава членка използва някоя от предвидените в параграф 1 възможности, тя информира Комисията за това,
както и за всички последващи промени. Комисията оповестява информацията на интернет страница или по друг лесно
достъпен начин.

3.
Държавите членки гарантират, че доставчиците на платежни услуги не се отклоняват във вреда на ползвателите на
платежни услуги от разпоредбите на националното право, с които се транспонира настоящата директива, освен когато това
е изрично предвидено в тях.

Доставчиците на платежни услуги могат обаче да решат да предоставят по-благоприятни условия на ползвателите на
платежни услуги.

Член 108
Клауза за преглед
До 13 януари 2021 г. Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, ЕЦБ и Европейския икономически и
социален комитет доклад относно прилагането и въздействието на настоящата директива, и по-специално относно:

а) целесъобразността и въздействието на правилата за таксите, предвидени в член 62, параграфи 3, 4 и 5;

б) прилагането на член 2, параграфи 3 и 4, включително оценка дали, когато е технически осъществимо, дялове III и IV
могат да се прилагат изцяло за платежните операции, посочени в тези параграфи;

в) достъпа до платежни системи, като се има предвид по-специално равнището на конкуренцията;

г) целесъобразността и въздействието на праговете за платежните операции, посочени в член 3, буква л);

д) целесъобразността и въздействието на прага за освобождаване, посочен в член 32, параграф 1, буква а);

е) въпроса дали, предвид настъпилите промени, е желателно в допълнение към разпоредбите в член 75 относно платежни
операции, сумата по които не е предварително известна и средствата са блокирани, да се въведат максимални лимити за
сумите, които може да бъдат блокирани по платежната сметка на платеца в такива случаи.

Когато е целесъобразно, Комисията представя законодателно предложение заедно със своя доклад.

Член 109
Преходна разпоредба
1.
Държавите членки разрешават на платежните институции, които са започнали да извършват дейности в съответствие с
националното право, с което се транспонира Директива 2007/64/ЕО, до 13 януари 2018 г., да продължат да извършват
тези дейности в съответствие с изискванията, предвидени в Директива 2007/64/ЕО, без да е необходимо да подават
заявление за лиценз в съответствие с член 5 от настоящата директива или да спазват другите разпоредби, предвидени
или посочени в дял II от настоящата директива, до 13 юли 2018 г.

Държавите членки изискват от тези платежни институции да представят на компетентните органи цялата необходима
информация, за да им дадат възможност да преценят до 13 юли 2018 г. дали тези платежни институции спазват
изискванията, предвидени в дял II, и ако не ги спазват — какви мерки трябва да бъдат предприети, за да се осигури
спазването им, или дали е необходимо лицензът им да бъде отнет.
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Платежните институции, за които проверка на компетентните органи установи, че спазват изискванията, предвидени в дял
II, получават лиценз и се вписват в регистрите, посочени в членове 14 и 15. Когато в срок до 13 юли 2018 г. тези
платежни институции не са започнали да спазват изискванията, предвидени в дял II, им се забранява да предоставят
платежни услуги в съответствие с член 37.

2.
Държавите членки могат да предвидят, че платежните институции, посочени в параграф 1 от настоящия член,
автоматично получават лиценз и се вписват в регистрите, посочени в членове 14 и 15, ако компетентните органи вече
разполагат с доказателства, че са спазени предвидените в членове 5 и 11 изисквания. Компетентните органи информират
заинтересованите платежни институции за това преди издаване на лиценза.

3.
Настоящият параграф се прилага по отношение на физически или юридически лица, които са се ползвали от
прилагането на член 26 от Директива 2007/64/ЕО преди 13 януари 2018 г. и са извършвали дейности по предоставяне
на платежни услуги по смисъла на Директива 2007/64/ЕО.

Държавите членки допускат тези лица да продължат извършването на тези дейности в съответната държава членка в
съответствие с Директива 2007/64/ЕО до 13 януари 2019 г., без да е необходимо да подават заявление за лиценз по член
5 от настоящата директива или да се ползват от освобождаване съгласно член 32 от настоящата директива, или да спазват
другите разпоредби, предвидени или посочени в дял II от настоящата директива.

На посочените в първа алинея лица, които към 13 януари 2019 г. не са получили лиценз или не са освободени съгласно
настоящата директива, се забранява да предоставят платежни услуги в съответствие с член 37 от настоящата директива.

4.
Държавите членки могат да допуснат физическите и юридическите лица, които са освободени съгласно параграф 3 от
настоящия член, да се считат за освободени и автоматично да се вписват в регистрите, предвидени в членове 14 и 15, ако
компетентните органи разполагат с доказателства, че са спазени предвидените в член 32 изисквания. Компетентните органи
информират заинтересованите платежни институции за това.

5.
Независимо от параграф 1 от настоящия член, платежните институции, на които е издаден лиценз за предоставяне на
платежни услуги, посочени в точка 7 от приложението към Директива 2007/64/ЕО, запазват лиценза за предоставяне на
платежните услуги, които се считат за платежни услуги, посочени в точка 3 от приложение I към настоящата директива,
ако до 13 януари 2020 г. компетентните органи получат доказателства, че са спазени предвидените в член 7, буква в) и
член 9 от настоящата директива изисквания.

Член 110
Изменения на Директива 2002/65/ЕО
В член 4 от Директива 2002/65/ЕО параграф 5 се заменя със следното:

„5.
Когато се прилага и Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета (*), разпоредбите относно
предоставяне на информация съгласно член 3, параграф 1 от настоящата директива, с изключение на точка 2, букви
в)—ж), точка 3, букви а), г) и д) и точка 4, буква б), се заменят с членове 44, 45, 51 и 52 от Директива (ЕС) 2015/2366.
___________
(*) Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във
вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) №
1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).“

Член 111
Изменения на Директива 2009/110/ЕО
Директива 2009/110/ЕО се изменя, както следва:
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1) член 3 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1.
„Без да се засяга настоящата директива, член 5, членове 11—17, член 19, параграфи 5 и 6 и членове 20—31
от Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета (*), включително делегираните актове, приети
съгласно член 15, параграф 4, член 28, параграф 5 и член 29, параграф 7, се прилагат mutatis mutandis към
институциите за електронни пари.
___________
(*) Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги
във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) №
1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).“;

б) параграфи 4 и 5 се заменят със следното:

„4.
Държавите членки допускат институциите за електронни пари да разпространяват и изкупуват обратно елек
тронни пари чрез физически или юридически лица, действащи от тяхно име. Ако институцията за електронни пари
разпространява електронни пари в друга държава членка с участието на такова физическо или юридическо лице,
членове 27—31, с изключение на член 29, параграфи 4 и 5 от Директива (ЕС) 2015/2366, включително делеги
раните актове, приети в съответствие с член 28, параграф 5 и член 29, параграф 7 от нея, се прилагат mutatis
mutandis за такава институция за електронни пари.

5.
Независимо от параграф 4 от настоящия член, институциите за електронни пари не издават електронни пари
чрез представители. Допуска се институциите за електронни пари да предоставят чрез представители платежните
услуги, посочени в член 6, параграф 1, буква а) от настоящата директива, при спазване на условията, предвидени в
член 19 от Директива (ЕС) 2015/2366.“;

2) в член 18 се добавя следният параграф:

„4.
Държавите членки допускат институциите за електронни пари, които преди 13 януари 2018 г. са започнали да
извършват дейности в съответствие с настоящата директива и Директива 2007/64/ЕО в държавата членка, в която се
намира тяхното главно управление, да продължат извършването на тези дейности в тази или в друга държава членка,
без да трябва да подават заявление за лиценз съгласно член 3 от настоящата директива или да изпълняват други
изисквания, предвидени или посочени в дял II от настоящата директива, до 13 юли 2018 г.

Държавите членки изискват от институциите за електронни пари, посочени в първа алинея, да представят цялата
необходима информация на компетентните органи, за да могат те да преценят до 13 юли 2018 г. дали тези институции
за електронни пари спазват изискванията, предвидени в дял II от настоящата директива, а ако не ги спазват — какви
мерки трябва да бъдат предприети, за да се осигури спазването им, или дали е необходимо лицензът им да бъде отнет.

Институциите за електронни пари, посочени в първа алинея, за които след проверка от компетентните органи се
установи, че изпълняват изискванията, предвиден в дял II, получават лиценз и се вписват в регистъра. Когато тези
институции за електронни пари не са започнали да спазват изискванията, предвидени в дял II, до 13 юли 2018 г., на
тях им се забранява да издават електронни пари.“

Член 112
Изменения на Регламент (ЕС) № 1093/2010
Регламент (ЕС) № 1093/2010 се изменя, както следва:
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1) в член 1 параграф 2 се заменя със следното:
„2.
Органът действа в рамките на правомощията, предоставени с настоящия регламент, и на приложното поле на
Директива 2002/87/ЕО, Директива 2009/110/ЕО, Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съве
та (*), Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (**), Директива 2014/49/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета (***), Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета (****), Директива (ЕС)
2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета (*****) и доколкото тези актове са приложими за кредитните и
финансовите институции и компетентните органи, които упражняват надзор върху тях, в рамките на съответните части
от Директива 2002/65/ЕО и Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (******), включително
всички директиви, регламенти и решения, основаващи се на тези актове, и на всеки друг правно обвързващ акт на
Съюза, с който се възлагат задачи на Органа. Органът действа също така в съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013
на Съвета (*******);
___________
(*) Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденци
алните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).
(**) 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).
(***) Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за
гарантиране на депозити (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149).
(****) Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията,
придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г.,
стр. 1).
(*****) Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните
услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и
Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).
(******) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване
използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за
изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива
2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141,
5.6.2015 г., стр. 73).
(*******) Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна
банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции
(ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).“

2) в член 4 точка 1 се заменя със следното:
„1)
„финансови институции“ означава „кредитни институции“ по смисъла на член 4, параграф, точка 1 от Регламент
(ЕС)№ 575/2013, „инвестиционни посредници“ по смисъла на член 4, параграф 1, точка 2 от Регламент (ЕС)№
575/2013, „финансови конгломерати“ по смисъла на член 2, точка 14 от Директива 2002/87/ЕО, „доставчици на
платежни услуги“ по смисъла на член 4, точка 11 от Директива (ЕС) 2015/2366 и „институции за електронни пари“ по
смисъла на член 2, точка 1 от Директива 2009/110/ЕО, като се има предвид, че по отношение на Директива (ЕС)
2015/849 „финансови институции“ означава кредитни институции и финансови институции по смисъла на член 3,
точки 1 и 2 от Директива (ЕС) 2015/849;“.
Член 113
Изменение на Директива 2013/36/ЕС
В приложение I към Директива 2013/36/ЕС точка 4 се заменя със следното:
„4. Платежни услуги съгласно определението в член 4, точка 3 от Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и
на Съвета (*);
___________
(*) Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във
вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) №
1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).“
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Член 114
Отмяна
Директива 2007/64/ЕО се отменя, считано от 13 януари 2018 г.
Всяко позоваване на отменената директива се счита за позоваване на настоящата директива и се чете съгласно таблицата на
съответствието в приложение II към настоящата директива.
Член 115
Транспониране
1.
Държавите членки приемат и публикуват мерките, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до
13 януари 2018 г. Те незабавно информират Комисията за това.
2.

Държавите членки прилагат тези мерки, считано от 13 януари 2018 г.

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 мерки от националното право, които те приемат в
областта, уредена с настоящата директива.
4.
Чрез дерогация от параграф 2 държавите членки гарантират прилагането на мерките за сигурност, посочени в членове
65, 66, 67 и 97, след като изминат 18 месеца от датата на влизане в сила на регулаторните технически стандарти,
посочени в член 98.
5.
Държавите членки не забраняват на юридическите лица, които преди 12 януари 2016 г. са извършвали на тяхната
територия дейности на доставчици на услуги по иницииране на плащане и на доставчици на услуги по предоставяне на
информация за сметки по смисъла на настоящата директива, да продължат да извършват същите дейности на тяхната
територия по време на преходния период, посочен в параграфи 2 и 4, в съответствие с приложимата понастоящем
регулаторна рамка.
6.
Докато отделните доставчици на платежни услуги, обслужващи сметки, започнат да спазват регулаторните технически
стандарти, посочени в параграф 4, държавите членки гарантират, че доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметки,
не злоупотребяват с обстоятелството, че се допуска да не спазват изискванията, за да блокират или да възпрепятстват
използването на услугите по иницииране на плащане и за предоставяне на информация за сметките, които обслужват.
Член 116
Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 117
Адресати
Адресати на настоящата директива са държавите членки.
Съставено в Страсбург на 25 ноември 2015 година.

За Европейския парламент

За Съвета

Председател

Председател

M. SCHULZ

N. SCHMIT
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ

(съгласно член 4, точка 3)
1. Услуги, позволяващи внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и всички операции по обслужване на
платежна сметка.
2. Услуги, позволяващи тегления на пари в наличност от платежна сметка, както и всички операции по обслужване на
платежна сметка.
3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка при доставчика на
платежни услуги на ползвателя или друг доставчик на платежни услуги:
а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;
б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или подобни устройства;
в) изпълнение на кредитни преводи, включително платежни нареждания за периодични преводи.
4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги
кредитна линия:
а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;
б) изпълнение на платежни операции чрез платежна карта или подобно устройство;
в) изпълнение на кредитни преводи, включително платежни нареждания за периодични преводи.
5. Издаване на платежни инструменти и/или приемане на платежни операции.
6. Налични парични преводи.
7. Услуги по иницииране на плащане.
8. Услуги по предоставяне на информация за сметка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
Настоящата директива

Директива 2007/64/ЕО

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 2

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2
Член 2, параграф 3
Член 2, параграф 4
Член 2, параграф 5

Член 2, параграф 3

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

точки 1, 2, 3, 4, 5 и 10

точки 1, 2, 3, 4, 5 и 10

точка 7

точка 6

точка 8

точка 7

точка 9

точка 8

точка 11

точка 9

точка 12

точка 14

точка 13

точка 16

точка 14

точка 23

точки 20, 21, 22

точки 11, 12, 13

точка 23

точка 28

точка 25

точка 15

точки 26, 27

точки 17, 18

точка 28

точка 20

точка 29

точка 19

точка 33

точка 21

точки 34, 35, 36, 37

точки 24, 25, 26, 27

точка 38

точка 22

точки 39, 40

точки 29, 30

точки 6, 15— 19, 24, 30 — 32, 41—48

—

Член 5, параграф 1

Член 5

Член 5, параграф 2

—

Член 5, параграф 3

—

Член 5, параграф 4

—
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Директива 2007/64/ЕО

Член 5, параграф 5

—

Член 5, параграф 6

—

Член 5, параграф 7

—

Член 6, параграф 1

—

Член 6, параграф 2

—

Член 6, параграф 3

—

Член 6, параграф 4

—

Член 7

Член 6

Член 8, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 7, параграф 2

Член 8, параграф 3

Член 7, параграф 3

Член 9, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 9, параграф 2

Член 8, параграф 2

Член 9, параграф 3

Член 8, параграф 3

Член 10, параграф 1

Член 9, параграф 1

Член 10, параграф 2

Член 9, параграф 2

—

Член 9, параграфи 3 и 4

Член 11, параграф 1

Член 10, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 10, параграф 2

Член 11, параграф 3

Член 10, параграф 3

Член 11, параграф 4

Член 10, параграф 4

Член 11, параграф 5

Член 10, параграф 5

Член 11, параграф 6

Член 10, параграф 6

Член 11, параграф 7

Член 10, параграф 7

Член 11, параграф 8

Член 10, параграф 8

Член 11, параграф 9

Член 10, параграф 9

Член 12

Член 11

Член 13, параграф 1

Член 12, параграф 1

Член 13, параграф 2

Член 12, параграф 2

Член 13, параграф 3

Член 12, параграф 3

Член 14, параграф 1

Член 13

Член 14, параграф 2

Член 13

Член 14, параграф 3

—

Член 14, параграф 4

—

Член 15, параграф 1

—
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Член 15, параграф 2

—

Член 15, параграф 3

—

Член 15, параграф 4

—

Член 15, параграф 5

—

Член 16

Член 14

Член 17, параграф 1

Член 15, параграф 1

Член 17, параграф 2

Член 15, параграф 2

Член 17, параграф 3

Член 15, параграф 3

Член 17, параграф 4

Член 15, параграф 4

Член 18, параграф 1

Член 16, параграф 1

Член 18, параграф 2

Член 16, параграф 2

Член 18, параграф 3

Член 16, параграф 2

Член 18, параграф 4

Член 16, параграф 3

Член 18, параграф 5

Член 16, параграф 4

Член 18, параграф 6

Член 16, параграф 5

Член 19, параграф 1

Член 17, параграф 1

Член 19, параграф 2

Член 17, параграф 2

Член 19, параграф 3

Член 17, параграф 3

Член 19, параграф 4

Член 17, параграф 4

Член 19, параграф 5

Член 17, параграф 5

Член 19, параграф 6

Член 17, параграф 7

Член 19, параграф 7

Член 17, параграф 8

Член 19, параграф 8

—

Член 20, параграф 1

Член 18, параграф 1

Член 20, параграф 2

Член 18, параграф 2

Член 21

Член 19

Член 22, параграф 1

Член 20, параграф 1

Член 22, параграф 2

Член 20, параграф 2

Член 22, параграф 3

Член 20, параграф 3

Член 22, параграф 4

Член 20, параграф 4

Член 22, параграф 5

Член 20, параграф 5

Член 23, параграф 1

Член 21, параграф 1

Член 23, параграф 2

Член 21, параграф 2

Член 23, параграф 3

Член 21, параграф 3

Член 24, параграф 1

Член 22, параграф 1
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Член 24, параграф 2

Член 22, параграф 2

Член 24, параграф 3

Член 22, параграф 3

Член 25, параграф 1

Член 23, параграф 1

Член 25, параграф 2

Член 23, параграф 2

Член 26, параграф 1

Член 24, параграф 1

Член 26, параграф 2

Член 24, параграф 2

Член 27, параграф 1

—

Член 27, параграф 2

—

Член 28, параграф 1

Член 25, параграф 1

Член 28, параграф 2

—

Член 28, параграф 3

—

Член 28, параграф 4

—

Член 28, параграф 5

—

Член 29, параграф 1

Член 25, параграфи 2 и 3

Член 29, параграф 2

—

Член 29, параграф 3

Член 25, параграф 4

Член 29, параграф 4

—

Член 29, параграф 5

—

Член 29, параграф 6

—

Член 30, параграф 1

—

Член 30, параграф 2

—

Член 30, параграф 3

—

Член 30, параграф 4

—

Член 31, параграф 1

—

Член 31, параграф 2

Член 25, параграф 4

Член 32, параграф 1

Член 26, параграф 1

Член 32, параграф 2

Член 26, параграф 2

Член 32, параграф 3

Член 26, параграф 3

Член 32, параграф 4

Член 26, параграф 4

Член 32, параграф 5

Член 26, параграф 5

Член 32, параграф 6

Член 26, параграф 6

Член 33, параграф 1

—

Член 33, параграф 2

—

Член 34

Член 27

Член 35, параграф 1

Член 28, параграф 1
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Член 35, параграф 2

Член 28, параграф 2

Член 36

—

Член 37, параграф 1

Член 29

Член 37, параграф 2

—

Член 37, параграф 3

—

Член 37, параграф 4

—

Член 37, параграф 5

—

Член 38, параграф 1

Член 30, параграф 1

Член 38, параграф 2

Член 30, параграф 2

Член 38, параграф 3

Член 30, параграф 3

Член 39

Член 31

Член 40, параграф 1

Член 32, параграф 1

Член 40, параграф 2

Член 32, параграф 2

Член 40, параграф 3

Член 32, параграф 3

Член 41

Член 33

Член 42, параграф 1

Член 34, параграф 1

Член 42, параграф 2

Член 34, параграф 2

Член 43, параграф 1

Член 35, параграф 1

Член 43, параграф 2

Член 35, параграф 2

Член 44, параграф 1

Член 36, параграф 1

Член 44, параграф 2

Член 36, параграф 2

Член 44, параграф 3

Член 36, параграф 3

Член 45, параграф 1

Член 37, параграф 1

Член 45, параграф 2

—

Член 45, параграф 3

Член 37, параграф 2

Член 46

—

Член 47

—

Член 48

Член 38

Член 49

Член 39

Член 50

Член 40

Член 51, параграф 1

Член 41, параграф 1

Член 51, параграф 2

Член 41, параграф 2

Член 51, параграф 3

Член 41, параграф 3

Член 52, точка 1

Член 42, точка 1

Член 52, точка 2

Член 42, точка 2
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Член 52, точка 3

Член 42, точка 3

Член 52, точка 4

Член 42, точка 4

Член 52, точка 5

Член 42, точка 5

Член 52, точка 6

Член 42, точка 6

Член 52, точка 7

Член 42, точка 7

Член 53

Член 43

Член 54, параграф 1

Член 44, параграф 1

Член 54, параграф 2

Член 44, параграф 2

Член 54, параграф 3

Член 44, параграф 3

Член 55, параграф 1

Член 45, параграф 1

Член 55, параграф 2

Член 45, параграф 2

Член 55, параграф 3

Член 45, параграф 3

Член 55, параграф 4

Член 45, параграф 4

Член 55, параграф 5

Член 45, параграф 5

Член 55, параграф 6

Член 45, параграф 6

Член 56

Член 46

Член 57, параграф 1

Член 47, параграф 1

Член 57, параграф 2

Член 47, параграф 2

Член 57, параграф 3

Член 47, параграф 3

Член 58, параграф 1

Член 48, параграф 1

Член 58, параграф 2

Член 48, параграф 2

Член 58, параграф 3

Член 48, параграф 3

Член 59, параграф 1

Член 49, параграф 1

Член 59, параграф 2

Член 49, параграф 2

Член 60, параграф 1

Член 50, параграф 1

Член 60, параграф 2

Член 50, параграф 2

Член 60, параграф 3

—

Член 61, параграф 1

Член 51, параграф 1

Член 61, параграф 2

Член 51, параграф 2

Член 61, параграф 3

Член 51, параграф 3

Член 61, параграф 4

Член 51, параграф 4

Член 62, параграф 1

Член 52, параграф 1

Член 62, параграф 2

Член 52, параграф 2

Член 62, параграф 3

Член 52, параграф 3

Член 62, параграф 4

—
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Член 62, параграф 5

—

Член 63, параграф 1

Член 53, параграф 1

Член 63, параграф 2

Член 53, параграф 2

Член 63, параграф 3

Член 53, параграф 3

Член 64, параграф 1

Член 54, параграф 1

Член 64, параграф 2

Член 54, параграф 2

Член 64, параграф 3

Член 54, параграф 3

Член 64, параграф 4

Член 54, параграф 4

Член 65, параграф 1

—

Член 65, параграф 2

—

Член 65, параграф 3

—

Член 65, параграф 4

—

Член 65, параграф 5

—

Член 65, параграф 6

—

Член 66, параграф 1

—

Член 66, параграф 2

—

Член 66, параграф 3

—

Член 66, параграф 4

—

Член 66, параграф 5

—

Член 67, параграф 1

—

Член 67, параграф 2

—

Член 67, параграф 3

—

Член 67, параграф 4

—

Член 68, параграф 1

Член 55, параграф 1

Член 68, параграф 2

Член 55, параграф 2

Член 68, параграф 3

Член 55, параграф 3

Член 68, параграф 4

Член 55, параграф 4

Член 69, параграф 1

Член 56, параграф 1

Член 69, параграф 2

Член 56, параграф 2

Член 70, параграф 1

Член 57, параграф 1

Член 70, параграф 2

Член 57, параграф 2

Член 71, параграф 1

Член 58

Член 71, параграф 2

—

Член 72, параграф 1

Член 59, параграф 1

Член 72, параграф 2

Член 59, параграф 2
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Член 73, параграф 1

Член 60, параграф 1

Член 73, параграф 2

—

Член 73, параграф 3

Член 60, параграф 2

Член 74, параграф 1

Член 61, параграфи 1, 2 и 3

Член 74, параграф 2

—

Член 74, параграф 3

Член 61, параграфи 4 и 5

Член 75, параграф 1

—

Член 75, параграф 2

—

Член 76, параграф 1

Член 62, параграф 1

Член 76, параграф 2

Член 62, параграф 2

Член 76, параграф 3

Член 62, параграф 3

Член 76, параграф 4

—

Член 77, параграф 1

Член 63, параграф 1

Член 77, параграф 2

Член 63, параграф 2

Член 78, параграф 1

Член 64, параграф 1

Член 78, параграф 2

Член 64, параграф 2

Член 79, параграф 1

Член 65, параграф 1

Член 79, параграф 2

Член 65, параграф 2

Член 79, параграф 3

Член 65, параграф 3

Член 80, параграф 1

Член 66, параграф 1

Член 80, параграф 2

Член 66, параграф 2

Член 80, параграф 3

Член 66, параграф 3

Член 80, параграф 4

Член 66, параграф 4

Член 80, параграф 5

Член 66, параграф 5

Член 81, параграф 1

Член 67, параграф 1

Член 81, параграф 2

Член 67, параграф 2

Член 81, параграф 3

Член 67, параграф 3

Член 82, параграф 1

Член 68, параграф 1

Член 82, параграф 2

Член 68, параграф 2

Член 83, параграф 1

Член 69, параграф 1

Член 83, параграф 2

Член 69, параграф 2

Член 83, параграф 3

Член 69, параграф 3

Член 84

Член 70

Член 85

Член 71

Член 86

Член 72
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Член 87, параграф 1

Член 73, параграф 1

Член 87, параграф 2

Член 73, параграф 1

Член 87, параграф 3

Член 73, параграф 2

Член 88, параграф 1

Член 74, параграф 1

Член 88, параграф 2

Член 74, параграф 2

Член 88, параграф 3

Член 74, параграф 2

Член 88, параграф 4

Член 74, параграф 2

Член 88, параграф 5

Член 74, параграф 3

Член 89, параграф 1

Член 75, параграф 1

Член 89, параграф 2

Член 75, параграф 2

Член 89, параграф 3

Член 75, параграф 3

Член 90, параграф 1

—

Член 90, параграф 2

—

Член 91

Член 76

Член 92, параграф 1

Член 77, параграф 1

Член 92, параграф 2

Член 77, параграф 2

Член 93

Член 78

Член 94, параграф 1

Член 79, параграф 1

Член 94, параграф 2

—

Член 95, параграф 1

—

Член 95, параграф 2

—

Член 95, параграф 3

—

Член 95, параграф 4

—

Член 95, параграф 5

—

Член 96, параграф 1

—

Член 96, параграф 2

—

Член 96, параграф 3

—

Член 96, параграф 4

—

Член 96, параграф 5

—

Член 96, параграф 6

—

Член 97, параграф 1

—

Член 97, параграф 2

—

Член 97, параграф 3

—

Член 97, параграф 4

—

Член 97, параграф 5

—
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Член 98, параграф 1

—

Член 98, параграф 2

—

Член 98, параграф 3

—

Член 98, параграф 4

—

Член 98, параграф 5

—

Член 99, параграф 1

Член 80, параграф 1

Член 99, параграф 2

Член 80, параграф 2

Член 100, параграф 1

—

Член 100, параграф 2

—

Член 100, параграф 3

—

Член 100, параграф 4

Член 82, параграф 2

Член 100, параграф 5

—

Член 100, параграф 6

—

Член 101, параграф 1

—

Член 101, параграф 2

—

Член 101, параграф 3

—

Член 101, параграф 4

—

Член 102, параграф 1

Член 83, параграф 1

Член 102, параграф 2

Член 83, параграф 2

Член 103, параграф 1

Член 81, параграф 1

Член 103, параграф 2

—

Член 104

—

Член 105, параграф 1

—

Член 105, параграф 2

—

Член 105, параграф 3

—

Член 105, параграф 4

—

Член 105, параграф 5

—

Член 106, параграф 1

—

Член 106, параграф 2

—

Член 106, параграф 3

—

Член 106, параграф 4

—

Член 106, параграф 5

—

Член 107, параграф 1

Член 86, параграф 1

Член 107, параграф 2

Член 86, параграф 2

Член 107, параграф 3

Член 86, параграф 3
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Член 108

Член 87

Член 109, параграф 1

Член 88, параграф 1

Член 109, параграф 2

Член 88, параграф 3

Член 109, параграф 3

Член 88, параграфи 2 и 4

Член 109, параграф 4

—

Член 109, параграф 5

—

Член 110

Член 90

Член 111, параграф 1

—

Член 111, параграф 2

—

Член 112, параграф 1

—

Член 112, параграф 2

—

Член 113

Член 92

Член 114

Член 93

Член 115, параграф 1

Член 94, параграф 1

Член 115, параграф 2

Член 94, параграф 2

Член 115, параграф 3

—

Член 115, параграф 4

—

Член 115, параграф 5

—

Член 116

Член 95

Член 117

Член 96

Приложение I

Приложение
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II
(Незаконодателни актове)

РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ (EC) 2015/2367 НА СЪВЕТА
от 30 ноември 2015 година
относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на
Съвместния ветеринарен комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската
общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, по
отношение на Решение № 1/2015 относно изменението на допълнения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и
11 от приложение 11 към споразумението
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4 във връзка с
член 218, параграф 9 от него,
като взе предвид предложението на Европейската комисия,
като има предвид, че:
(1) Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански

продукти (1) („Споразумението относно селското стопанство“) влезе в сила на 1 юни 2002 г.

(2) Съгласно член 19, параграф 1 от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство Съвместният

ветеринарен комитет отговаря за разглеждането на всички въпроси, възникнали във връзка с посоченото приложение
и с неговото прилагане, както и за изпълнението на предвидените в него задачи. С член 19, параграф 3 от посоченото
приложение Съвместният ветеринарен комитет се оправомощава да изменя допълненията към приложение 11, поспециално с цел тяхното адаптиране и актуализиране.

(3) В член 5, параграф 2, първа алинея от Решение 2002/309/ЕО, Евратом на Съвета и на Комисията (2) се предвижда, че

позицията на Общността в рамките на Съвместния ветеринарен комитет трябва да се приеме от Съвета по предложение
на Комисията.

(4) Европейският съюз следва да приеме позицията, която трябва да се заеме в рамките на Съвместния ветеринарен комитет

относно необходимите промени.

(5) Решение № 1/2015 на Съвместния ветеринарен комитет, създаден по силата на Споразумението относно селското

стопанство („Решение № 1/2015 на Съвместния ветеринарен комитет“) следва да влезе в сила в деня на приемането му,

(6) За да се избегне прекъсване на съществуващите и добре функциониращи практики и да се осигури правна

приемственост, която не би предизвикала никакви предвидими отрицателни последици, Решение № 1/2015 на
Съвместния ветеринарен комитет следва да предвижда прилагането със задна дата на посоченото решение, считано
от 1 януари 2015 г.,

(1) ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132.
(2) Решение 2002/309/ЕО, Евратом на Съвета и на Комисията относно Споразумение за научно и технологично сътрудничество от 4 април
2002 г. за сключване на седем споразумения с Швейцарската конфедерация (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 1).
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ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз, в рамките на Съвместния ветеринарен комитет,
създаден по силата на член 19, параграф 1 от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство,
относно изменението на допълнения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 11 от приложение 11, се основава на проекта за
решение на Съвместния ветеринарен комитет, приложен към настоящото решение.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.
Съставено в Брюксел на 30 ноември 2015 година.
За Съвета
Председател
É. SCHNEIDER
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ПРОЕКТ ЗА
РЕШЕНИЕ № 1/2015 НА СЪВМЕСТНИЯ ВЕТЕРИНАРЕН КОМИТЕТ, СЪЗДАДЕН ПО СИЛАТА НА
СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО
ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

от
относно изменението на допълнения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 11 от приложение 11 към
споразумението
СЪВМЕСТНИЯТ ВЕТЕРИНАРЕН КОМИТЕТ,

като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със
селскостопански продукти (1), и по-специално член 19, параграф 3 от приложение 11 към него,
като има предвид, че:
(1)

Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански
продукти („Споразумението относно селското стопанство“) влезе в сила на 1 юни 2002 г.

(2)

Съгласно член 19, параграф 1 от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство Съвместният
ветеринарен комитет, създаден по силата на Споразумението относно селското стопанство („Съвместният ветеринарен
комитет“), отговаря за разглеждането на всички въпроси, възникнали във връзка с посоченото приложение и с неговото
прилагане, както и за изпълнението на предвидените в него задачи. С член 19, параграф 3 от посоченото приложение
Съвместният ветеринарен комитет се оправомощава да изменя допълненията, по-специално с цел тяхното адаптиране и
актуализиране.

(3)

С Решение № 2/2003 на Съвместния ветеринарен комитет (2) допълнения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 11 от приложение 11 към
Споразумението относно селското стопанство бяха изменени за първи път.

(4)

С Решение № 1/2013 на Съвместния ветеринарен комитет (3) допълнения 1, 2, 3, 5, 6 и 10 от приложение 11 към
Споразумението относно селското стопанство бяха изменени за последен път.

(5)

След последното изменение на допълнения 1, 2, 3, 5, 6 и 10 от приложение 11 към Споразумението относно
селското стопанство с Решение № 1/2013 на Съвместния ветеринарен комитет, редица законодателни разпоредби на
Европейския съюз и на Швейцария бяха изменени. С оглед на мащаба на измененията, препратките към законода
телните актове бяха актуализирани.

(6)

На 1 януари 2013 г. Швейцарската федерална ветеринарна служба беше преместена във Федералния департамент по
вътрешните работи, като на 1 януари 2014 г. беше слята с Отдела за безопасност на храните на Федералната служба
за обществено здраве, формирайки нова служба. Новата служба носи името Федерална служба за безопасност на
храните и ветеринарни въпроси. В резултат на сливането редица законодателни текстове трябваше да бъдат изменени.

(7)

Швейцария представи на Съвместния ветеринарен комитет своя план, съдържащ мерките, които тя възнамерява да
въведе за одобряване на своите предприятия в съответствие с член 3 от Директива 2009/158/ЕО (4). Съгласно
разпоредбите на споразумението относно селското стопанство Съвместният ветеринарен комитет е компетентен да
одобри този план.

(8)

До 31 декември 2014 г. Швейцария може да ползва дерогация по отношение на изследването за наличието на
Trichinella в кланични трупове и месо от домашни свине, предназначени за угояване и клане в кланици с малък
капацитет. Тези кланични трупове и меса, както и получените от тях месни продукти, носят специален здравен печат и
не могат да бъдат обект на търговия с държавите — членки на Европейския съюз, в съответствие с разпоредбите на
член 9а от Наредбата на Федералния департамент по вътрешните работи (DFI) от 23 ноември 2005 г. относно храните

(1) ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132.
(2) Решение № 2/2003 на Съвместния ветеринарен комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската общност и
Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти от 25 ноември 2003 г. за изменение на допълнения
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 11 от приложение 11 към споразумението (2004/78/ЕО) (ОВ L 23, 28.1.2004 г., стр. 27).
(3) Решение № 1/2013 на Съвместния ветеринарен комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската общност и
Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти от 22 февруари 2013 г. по отношение на изменението
на допълнения 1, 2, 3, 5, 6 и 10 от приложение 11 към споразумението (2013/479/ЕС) (ОВ L 264, 5.10.2013 г., стр. 1).
(4) Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия
и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74)
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от животински произход (RS 817.022.108). С Регламент (ЕС) № 216/2014 (1) на Комисията се изменят специфичните
правила, приложими по отношение на официалния контрол за наличие на Trichinella в месото, и се предвижда да се
разреши отложеното прилагане на някои разпоредби. За да се позволи постепенното изменение на действащите
швейцарски практики, е желателно възможността за дерогация по отношение на изследването за наличието на
Trichinella да бъде удължена до 31 декември 2016 г.
(9)

За да се избегне прекъсване на съществуващите и добре функциониращи практики и да се осигури правна
приемственост, която не би предизвикала никакви предвидими отрицателни последици, е уместно това решение да
се прилага със задна дата, считано от 1 януари 2015 г.

(10) Настоящото решение следва да влезе в сила в деня на приемането му.
(11) Допълнения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 11 от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство следва

да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Допълнения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 11 от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се изменят в
съответствие с приложения I—IX към настоящото решение.
Член 2
Планът, представен от Швейцария относно мерките, които тя възнамерява да предприеме за одобряване на своите пред
приятия в съответствие с член 3 от Директива 2009/158/ЕО, се счита за съвместимо с изискванията на посочената
директива.
Член 3
Настоящото решение, съставено в два екземпляра, се подписва от съпредседателите или от други лица, които са упълно
мощени да действат от името на страните по Споразумението относно селското стопанство.
Член 4
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.
То се прилага със задна дата, считано от 1 януари 2015 г.
Съставено в Берн на

За Конфедерация Швейцария

За Европейския съюз

(1) Регламент (ЕС) № 216/2014 на Комисията от 7 март 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2075/2005 относно установяване на
специфични правила за официалния контрол на трихинели (Trichinella) в месото (ОВ L 69, 8.3.2014 г., стр. 85).

L 337/132

BG

Официален вестник на Европейския съюз

23.12.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Допълнение 1 към приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се заменя със следното:
„Допълнение 1
Мерки за борба/нотифициране за болести

I. Шап
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Директива 2003/85/ЕО на Съвета от 29 септември 2003 г. 1. Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS
относно мерки на Общността за борба с болестта шап и за
916.40), и по-специално членове 1—10б (цели на
отмяна на Директива 85/511/ЕИО и Решения 89/531/ЕИО
борбата, мерки срещу силно заразните епизоотии) и
и 91/665/ЕИО, и за изменение на Директива 92/46/ЕИО
57 (технически разпоредби за прилагане, международно
(ОВ L 306, 22.11.2003 г., стp. 1).
сътрудничество) от него;
2. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
RS 916.401), и по-специално членове 2 (силно заразни
епизоотии), 49 (работа с микроорганизми, които са
патогенни за животните), 73 и 74 (почистване, дезин
фекция и обеззаразяване), 77—98 (общи разпоредби
относно силно заразните епизоотии), 99—103 (спе
цифични мерки за борба с болестта шап) от нея;
3. Наредба от 28 юни 2000 г. относно организацията на
Федералния департамент по вътрешните работи (Org
DFI; RS 172.212.1), и по-специално член 12 (рефе
рентна лаборатория, вписване, контрол и предлагане
на ваксина срещу болестта шап) от нея.

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. Комисията и Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси се уведомяват взаимно за всяко свое
намерение да извършват спешни ваксинации. В изключително спешни случаи нотифицирането включва взетото решение
и правилата и процедурите за неговото прилагане. Във всички случаи при първа възможност се провеждат консултации
в рамките на Съвместния ветеринарен комитет.
2. Съгласно член 97 от Наредбата относно епизоотиите Швейцария разполага с план за действие в спешни случаи,
публикуван на уебсайта на Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси.
3. Съвместната референтна лаборатория за идентифициране на вируса на шап е: The Pirbright Institute, Pirbright Labo
ratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, Обединеното кралство. Швейцария покрива дължимите от нея
разходите за дейностите, извършвани от лабораторията в това ѝ качество. Функциите и задачите на лабораторията са
тези, посочени в приложение XVI към Директива 2003/85/ЕО.
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II. Класическа чума по свинете
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Директива 2001/89/ЕО на Съвета от 23 октомври 2001 г. 1. Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS
относно мерки на Общността за борба с класическата чума
916.40), и по-специално членове 1—10б (цели на
по свинете (ОВ L 316, 1.12.2001 г., стр. 5).
борбата, мерки срещу силно заразните епизоотии) и
57 (технически разпоредби за прилагане, международно
сътрудничество) от него;
2. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
RS 916.401), и по-специално членове 2 (силно заразни
епизоотии), 40—47 (унищожаване на странични живо
тински продукти), 49 (работа с микроорганизми, които
са патогенни за животните), 73 и 74 (почистване и
дезинфекция), 77—98 (общи разпоредби относно
силно заразните епизоотии), 116—121 (констатиране
на чумата по свинете по време на клане, специфични
мерки за борба с чумата по свинете) от нея;
3. Наредба от 28 юни 2000 г. относно организацията на
Федералния департамент по вътрешните работи (Org
DFI; RS 172.212.1), и по-специално член 12 (рефе
рентна лаборатория) от нея;
4. Наредба от 25 май 2011 г. за унищожаване на стра
ничните
животински
продукти
(OESPA;
RS
916.441.22).

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. Комисията и Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси се уведомяват взаимно за всяко свое
намерение да извършват спешни ваксинации. При първа възможност се провеждат консултации в рамките на
Съвместния ветеринарен комитет.
2. При необходимост, съгласно член 117, параграф 5 от Наредбата относно епизоотиите, Федералната служба за
безопасност на храните и ветеринарни въпроси определя технически разпоредби за прилагане относно маркирането
и обработката на месо, идващо от защитни и надзорни зони.
3. Съгласно член 121 от Наредбата относно епизоотиите Швейцария разполага с план за изкореняване на класическата
чума по свинете при дивите прасета в съответствие с членове 15 и 16 от Директива 2001/89/ЕО.
4. Съгласно член 97 от Наредбата относно епизоотиите Швейцария разполага с план за действие в спешни случаи,
публикуван на уебсайта на Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси.
5. Осъществяването на проверки на място е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие поспециално с член 21 от Директива 2001/89/ЕИО и член 57 от Закона относно епизоотиите.
6. При необходимост, съгласно член 89, параграф 2 от Наредбата относно епизоотиите Федералната служба за безопасност
на храните и ветеринарни въпроси определя технически разпоредби за прилагане относно серологичните проверки на
свинете в защитните и надзорните зони в съответствие с глава IV от приложението към Решение 2002/106/ЕО на
Комисията (*).
7. Съвместната референтна лаборатория за класическа чума по свинете е: Institut für Virologie der Tierärztlichen
Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, 30559 Хановер, Германия. Швейцария покрива дължимите от нея
разходите за дейностите, извършвани от лабораторията в това ѝ качество. Функциите и задачите на лабораторията са
тези, посочени в приложение IV към Директива 2001/89/ЕО.
___________
(*) Решение 2002/106/ЕО на Комисията от 1 февруари 2002 г. за одобряване на диагностично ръководство, с което се определят
диагностичните процедури, методите за вземане на проби и критериите за оценка на лабораторните тестове за потвърждаване на
класическата чума по свинете (ОВ L 39, 9.2.2002 г., стр. 71).
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III. Африканска чума по свинете
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Директива 2002/60/ЕО на Съвета от 27 юни 2002 г. за 1. Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS
916.40), и по-специално членове 1—10б (цели на
определяне на специфични разпоредби за борба с афри
борбата, мерки срещу силно заразните епизоотии) и
канската чума по свинете и за отмяна на Директива
57 (технически разпоредби за прилагане, международно
92/119/ЕИО относно болестта на Тешен и африканската
сътрудничество) от него;
чума по свинете (ОВ L 192, 20.7.2002 г., стр. 27).
2. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
RS 916.401), и по-специално членове 2 (силно заразни
епизоотии), 40 и 47 (унищожаване на странични живо
тински продукти), 49 (работа с микроорганизми, които
са патогенни за животните), 73 и 74 (почистване и
дезинфекция), 77—98 (общи разпоредби относно
силно заразните епизоотии), 116—121 (констатиране
на чумата по свинете по време на клане, специфични
мерки за борба с чумата по свинете) от нея;
3. Наредба от 28 юни 2000 г. относно организацията на
Федералния департамент по вътрешните работи (Org
DFI; RS 172.212.1), и по-специално член 12 (рефе
рентна лаборатория) от нея;
4. Наредба от 25 май 2011 г. за унищожаване на стра
ничните
животински
продукти
(OESPA;
RS
916.441.22).
Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. Референтната лаборатория на Европейския съюз за африканска чума по свинете е: Centro de Investigación en Sanidad
Animal, 28130 Valdeolmos, Мадрид, Испания. Швейцария покрива дължимите от нея разходите за дейностите,
извършвани от лабораторията в това ѝ качество. Функциите и задачите на лабораторията са тези, посочени в
приложение V към Директива 2002/60/ЕО.
2. Съгласно член 97 от Наредбата относно епизоотиите Швейцария разполага с план за действие в спешни случаи,
публикуван на уебсайта на Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси.
3. При необходимост, съгласно член 89, параграф 2 от Наредбата относно епизоотиите Федералната служба за безопасност
на храните и ветеринарни въпроси определя технически разпоредби за прилагане относно правилата за диагностициране
на африканската чума по свинете в съответствие с разпоредбите на Решение 2003/422/ЕО на Комисията (*).
4. Осъществяването на проверки на място е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие поспециално с член 20 от Директива 2002/60/ЕИО и член 57 от Закона относно епизоотиите.
___________
(*) Решение 2003/422/ЕО на Комисията от 26 май 2003 г. за одобрение на Наръчника за диагностика на африканската чума по свинете
(ОВ L 143, 11.6.2003 г., стр. 35).
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IV. Африканска чума по конете
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Директива 92/35/ЕИО на Съвета от 29 април 1992 г. за 1. Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS
916.40), и по-специално членове 1—10б (цели на
определяне на правила за контрол и мерките за борба с
борбата, мерки срещу силно заразните епизоотии) и
болестта Африканска чума по конете (ОВ L 157,
57 (технически разпоредби за прилагане, международно
10.6.1992 г., стр. 19).
сътрудничество) от него;
2. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
RS 916.401), и по-специално членове 2 (силно заразни
епизоотии), 49 (работа с микроорганизми, които са
патогенни за животните), 73 и 74 (почистване, дезин
фекция и обеззаразяване), 77—98 (общи разпоредби
относно силно заразните епизоотии), 112—112е (спе
цифични мерки за борба с африканската чума по
конете) от нея;
3. Наредба от 28 юни 2000 г. относно организацията на
Федералния департамент по вътрешните работи (Org
DFI; RS 172.212.1), и по-специално член 12 (рефе
рентна лаборатория) от нея;
4. Наредба от 25 май 2011 г. за унищожаване на стра
ничните
животински
продукти
(OESPA;
RS
916.441.22).

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. Ако особено тежка епизоотична болест се развие в Швейцария, Съвместният ветеринарен комитет заседава с цел
обсъждане на ситуацията. Компетентните швейцарски органи поемат ангажимента да вземат мерките, сметнати за
необходими в светлината на това обсъждане.
2. Съвместната референтна лаборатория за африканска чума по конете е: Laboratorio de Sanidad у Producción Animal,
Ministerio de Agricultura, Pesca у Alimentación, 28110 Algete, Мадрид, Испания. Швейцария покрива дължимите от
нея разходите за дейностите, извършвани от лабораторията в това ѝ качество. Функциите и задачите на лабораторията
са тези, посочени в приложение III към Директива 92/35/ЕИО.
3. Осъществяването на проверки на място е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие поспециално с член 16 от Директива 92/35/ЕИО и член 57 от Закона относно епизоотиите.
4. Съгласно член 97 от Наредбата относно епизоотиите Швейцария разполага с план за действие в спешни случаи,
публикуван на уебсайта на Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси.
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V. Инфлуенца по птиците
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. 1. Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS
916.40), и по-специално членове 1—10б (цели на
относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по
борбата, мерки срещу силно заразните епизоотии) и
птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (ОВ L 10,
57 (технически разпоредби за прилагане, международно
14.1.2006 г., стр. 16).
сътрудничество) от него;
2. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
RS 916.401), и по-специално членове 2 (силно заразни
епизоотии), 49 (работа с микроорганизми, които са
патогенни за животните), 73 и 74 (почистване, дезин
фекция и обеззаразяване), 77—98 (общи разпоредби
относно силно заразните епизоотии), 122—122е (спе
цифични мерки за борба с инфлуенцата по птиците)
от нея;
3. Наредба от 28 юни 2000 г. относно организацията на
Федералния департамент по вътрешните работи (Org
DFI; RS 172.212.1), и по-специално член 12 (рефе
рентна лаборатория) от нея.

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. Референтната лаборатория на Европейския съюз за инфлуенца по птиците е: Animal Health and Veterinary Laboratory
Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB,
Обединеното кралство. Швейцария покрива дължимите от нея разходите за дейностите, извършвани от лабораторията в
това ѝ качество. Функциите и задачите на лабораторията са тези, посочени в точка 2 от приложение VII, към Директива
2005/94/ЕО.
2. Съгласно член 97 от Наредбата относно епизоотиите Швейцария разполага с план за действие в спешни случаи,
публикуван на уебсайта на Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси.
3. Осъществяването на проверки на място е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие поспециално с член 60 от Директива 2005/94/ЕИО и член 57 от Закона относно епизоотиите.

23.12.2015 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/137

VI. Нюкасълска болест
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Директива 92/66/ЕИО на Съвета от 14 юли 1992 г. за 1. Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS
въвеждането на мерки на Общността за борба с нюка
916.40), и по-специално членове 1—10б (цели на
сълската болест (ОВ L 260, 5.9.1992 г., стр. 1).
борбата, мерки срещу силно заразните епизоотии) и
57 (технически разпоредби за прилагане, международно
сътрудничество) от него;
2. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
RS 916.401), и по-специално членове 2 (силно заразни
епизоотии), 40 и 47 (унищожаване на странични живо
тински продукти), 49 (работа с микроорганизми, които
са патогенни за животните), 73 и 74 (почистване, дезин
фекция и обеззаразяване), 77—98 (общи разпоредби
относно силно заразните епизоотии), 123—125 (спе
цифични мерки за борба с нюкасълската болест) от нея;
3. Наредба от 28 юни 2000 г. относно организацията на
Федералния департамент по вътрешните работи (Org
DFI; RS 172.212.1), и по-специално член 12 (рефе
рентна лаборатория) от нея;
4. Наредба от 25 май 2011 г. за унищожаване на стра
ничните
животински
продукти
(OESPA;
RS
916.441.22).

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. Референтната лаборатория на Европейския съюз за нюкасълска болест е: Animal Health and Veterinary Laboratory
Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB,
Обединеното кралство. Швейцария покрива дължимите от нея разходите за дейностите, извършвани от лабораторията в
това ѝ качество. Функциите и задачите на лабораторията са тези, посочени в приложение V към Директива 92/66/ЕИО.
2. Съгласно член 97 от Наредбата относно епизоотиите Швейцария разполага с план за действие в спешни случаи,
публикуван на уебсайта на Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси.
3. Информацията, предвидена в членове 17 и 19 от Директива 92/66/ЕИО, е от компетентността на Съвместния вете
ринарен комитет.
4. Осъществяването на проверки на място е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие поспециално с член 22 от Директива 92/66/ЕИО и член 57 от Закона относно епизоотиите.
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VII. Болести по рибите и мекотелите
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. 1. Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS
относно ветеринарномедицинските изисквания за аква
916.40), и по-специално членове 1—10 (мерки срещу
култури и продукти от тях и за предотвратяване и борба
епизоотиите) и 57 (технически разпоредби за прилагане,
с някои болести по водните животни (ОВ L 328,
международно сътрудничество) от него;
24.11.2006 г., стр. 14).
2. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
RS 916.401), и по-специално членове 3—5 (упомена
ваните епизоотии), 21—23 (регистрация на стопанствата
за аквакултури, наблюдение на персонала и други задъл
жения, наблюдение на здравословното състояние), 61
(задължения на титулярите на права на риболов и на
органите за наблюдение на риболова), 62—76 (общи
мерки за борба срещу болестите), 277—290 (общи и
специфични мерки, отнасящи се до болестите по рибите,
диагностична лаборатория) от нея.

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. Понастоящем в Швейцария изкуствено отглеждане на стриди не се практикува. Ако се появят случаи на бонамиоза и
мартеилиоза, Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси се задължава да предприеме
необходимите спешни мерки в съответствие с нормативната уредба на ЕС на основание на член 57 от Закона за
епизоотиите.
2. С оглед борбата с болестите по рибите и мекотелите Швейцария прилага Наредбата относно епизоотиите, и поспециално член 61 (задължения на титулярите на права на риболов и на органите за наблюдение на риболова),
членове 62—76 (общи мерки за борба срещу болестите), членове 277—290 (специфични мерки, отнасящи се до
болестите по рибите, диагностична лаборатория), както и член 291 (епизоотии, подлежащи на контрол) от нея.
3. Референтната лаборатория на Европейския съюз за болестите по ракообразните е: Centre for Environment, Fisheries &
Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, Обединеното кралство. Референтната лаборатория на Европейския
съюз за болестите по рибите е: National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, Hangövej 2, 8200
Århus, Дания. Референтната лаборатория на Европейския съюз за болестите по мекотелите е: Laboratoire IFREMER, ВР
133, 17390 La Tremblade, Франция. Швейцария покрива дължимите от нея разходи за дейностите, извършвани от тези
лаборатории в това им качество. Функциите и задачите на лабораториите са тези, посочени в част I от приложение VI
към Директива 2006/88/ЕО.
4. Осъществяването на проверки на място е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие поспециално с член 58 от Директива 2006/88/ЕИО и член 57 от Закона относно епизоотиите.
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VIII. Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии
A. АКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и 1. Наредба от 23 април 2008 г. относно защитата на
животните (OPAn; RS 455.1), и по-специално член
на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на
184 (методи на зашеметяване) от нея;
правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои
трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147,
2. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса, транзита и
31.5.2001 г., стр. 1);
износа на животни и животински продукти (OITE; (RS
916.443.10);
3. Закон от 9 октомври 1992 г. относно хранителните
продукти и предметите за ежедневна употреба (LDAl;
RS 817.0), и по-специално членове 24 (инспекция и
вземане на проби) и 40 (контрол на хранителните
продукти) от него;
4. Наредба от 23 ноември 2005 г. на Федералния депар
тамент по вътрешни работи относно хранителните
продукти от животински произход (RS 817.022.108),
и по-специално членове 4 и 7 (части от кланичния
труп, чието използване е забранено) от нея;
5. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
RS 916.401), и по-специално членове 6 (определения и
съкращения), 34 (патент), 61 (задължение за обявяване),
130 (наблюдение на швейцарските стада), 175—181
(трансмисивни спонгиформни енцефалопатии), 297
(вътрешно прилагане), 301 (задачи на кантоналния вете
ринарен лекар), 302 (официален ветеринарен лекар) и
312 (диагностични лаборатории) от нея;
6. Наредба от 26 октомври 2011 г. на Федералния депар
тамент по икономически въпроси, образование и научни
изследвания относно каталога за фуражите (OLALA; RS
916.307.1), и по-специално член 21 (отклонения,
вземане на проби, методи за анализ и транспорт),
приложение 1.2, номер 15 (продукти от сухоземни
животни), номер 16 (риби, други морски животни,
продукти и странични продукти от тях) и приложение
4.1 (вещества, чието пускане в обращение и използване е
ограничено или забранено) от нея;
7. Наредба от 25 май 2011 г. за унищожаване на стра
ничните
животински
продукти
(OESPA;
RS
916.441.22).
Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. Референтната лаборатория на ЕС за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) е: Animal Health and Veterinary
Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey,
KT15 3NB, Обединеното кралство. Швейцария покрива дължимите от нея разходите за дейностите, извършвани от
лабораторията в това ѝ качество. Функциите и задачите на лабораторията са тези, посочени в глава Б от приложение Х
към Регламент (ЕО) № 999/2001.
2. Съгласно член 57 от Закона относно епизоотиите Швейцария разполага с план за действие в спешни случаи за
прилагане на мерките за борба с ТСЕ.
3. Съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 999/2001 в държавите — членки на Европейския съюз, всяко животно, за
което има съмнения, че е заразено с ТСЕ, се поставя под официална забрана за придвижване, докато не станат известни
резултатите от клиничното и епидемиологично изследване, извършвано от компетентния орган, или се умъртвява за
лабораторно изследване под официален контрол.
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В съответствие с членове 179б и 180a от Наредбата относно епизоотиите, Швейцария забранява клането на животни, за
които има съмнения, че са заразени с ТСЕ. Такива животни трябва да бъдат умъртвявани без проливане на кръв и
изгаряни, като мозъкът им трябва да се подложи на изпитване в швейцарската референтна лаборатория за ТСЕ.
Съгласно член 10 от Наредбата относно епизоотиите Швейцария е въвела система за единна, цялостна и постоянна
идентификация за животните от рода на едрия рогат добитък, която позволява да се открие майката на животните и
стадото им на произход и да се установи, че те не произхождат пряко от женски животни, за които има съмнение или е
известно, че са засегнати от спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ).
Съгласно член 179в от Наредбата относно епизоотиите Швейцария умъртвява животните, засегнати от СЕГ, най-късно в
края на производствената фаза, всички животни от рода на едрия рогат добитък, родени в периода една година преди и
една година след раждането на заразеното животно, и които през този период са били част от стадото, както и цялото
пряко потомство на заразените крави, родено в двете години, предшестващи диагностицирането.
4. Съгласно член 180б от Наредбата относно епизоотиите Швейцария умъртвява животните, засегнати от скрейпи, техните
майки, прякото потомство на заразени майки, както и всички други овце и кози от стадото, с изключение на:
— овцете, които имат поне един алел ARR и нито един алел VRQ; и
— животните на възраст под два месеца, предназначени изключително за клане. Главата и органите от коремната
кухина на тези животни се унищожават в съответствие с разпоредбите на Наредбата за унищожаване на страничните
животински продукти.
По изключение, при породи, които наброяват малък брой животни, може да не се пристъпва към умъртвяване на
стадото. В този случай стадото се подлага на официално ветеринарно наблюдение в продължение на две години, по
време на което два пъти годишно се извършва клиничен преглед на животните в стадото. Ако през този период животни
се подлагат на умъртвяване, техните глави, включително сливиците им, се анализират в швейцарската референтна
лаборатория за ТСЕ.
Тези мерки подлежат на преразглеждане в зависимост от резултатите от наблюдението на здравословното състояние на
животните. По-специално, ако бъде открит нов случай на болестта в стадото, периодът на наблюдение се удължава.
В случай на потвърждаване на случай на СЕГ по овцете или козите Швейцария се задължава да прилага мерките,
предвидени в приложение VII от Регламент (ЕО) № 999/2001.
5. Съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 999/2001 държавите — членки на Европейския съюз, забраняват използването
на преработени животински протеини за храненето на селскостопански животни, отглеждани, угоявани или развъждани
за производство на хранителни продукти. В държавите — членки на Европейския съюз, се прилага пълна забрана за
използването на животински протеини за храненето на преживни животни.
Съгласно член 27 от Наредбата за унищожаване на страничните животински продукти (OESPA) Швейцария въведе
пълна забрана за използването на животински протеини за храненето на селскостопански животни.
6. Съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 999/2001 и в съответствие с глава А от приложение III към посочения регламент
държавите — членки на Европейския съюз, въвеждат годишна програма за мониторинг на СЕГ. Тази програма включва
бързи тестове за СЕГ, извършвани върху животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над 24 месеца, заклани в
резултат на спешни мерки, умрели в стопанството или признати за болни по време на инспекцията ante mortem, както
и върху всички животни на възраст над 30 месеца, заклани за консумация от човека.
Бързите тестове за СЕГ, използвани от Швейцария, са изброени в глава В от приложение Х към Регламент (ЕО) №
999/2001.
Съгласно член 176 от Наредбата относно епизоотиите Швейцария извършва задължителни бързи тестове за СЕГ върху
всички животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над 48 месеца, които са умрели или убити поради причини
различни от клане, закарани са в кланицата болни или след пътнотранспортни произшествия.
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7. Съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 999/2001 и в съответствие с глава А от приложение III към посочения регламент
държавите — членки на Европейския съюз, въвеждат годишна програма за мониторинг на скрейпи.
По силата на разпоредбите на член 177 от Наредбата относно епизоотиите Швейцария въведе програма за мониторинг
на ТСЕ по овцете и козите на възраст над 12 месеца. В периода от юни 2004 г. до юли 2005 г. бяха изследвани
животните, заклани в резултат на спешни мерки, умрели в стопанството или признати за болни по време на
инспекцията ante mortem, както и животните, заклани за консумация от човека. Тъй като всички проби са дали
отрицателни резултати за СЕГ, мониторингът е бил продължен чрез вземане на проби от животните, за които има
клинични подозрения, от животните, заклани в резултат на спешни мерки, и от животните, умрели в стопанството.
Признаването на сходството на законодателствата по отношение на наблюдението на ТСЕ по овцете и козите ще бъде
преразгледано в рамките на Съвместния ветеринарен комитет.
8. Информацията, предвидена в член 6, в глава Б от приложение III и в приложение IV (3.III) към Регламент (ЕО) №
999/2001, е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет.
9. Осъществяването на проверки на място е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет въз основа поспециално на член 21 от Регламент (ЕО) № 999/2001 и член 57 от Закона относно епизоотиите.

В. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. След 1 януари 2003 г. и в съответствие с Наредбата от 10 ноември 2004 г. относно отпускането на помощи за
заплащане на разходите за унищожаване на страничните животински продукти (RS 916.407), Швейцария въведе
финансови стимули в полза на стопанствата, в които са родени животните от рода на едрия рогат добитък, и на
кланиците, в които са заклани тези животни, при условие че са спазили процедурите за деклариране на движенията на
животни, предвидени в действащото законодателство.
2. Съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 999/2001 и в съответствие с точка 1 от приложение XI към посочения регламент,
държавите — членки на Европейския съюз, отстраняват и унищожават специфичния рисков материал.
Списъкът със специфичния рисков материал, премахван при животните от рода на едрия рогат добитък, включва черепа,
с изключение на долната челюст, включително мозъка и очите, както и гръбначния мозък на животните от рода на
едрия рогат добитък на възраст над 12 месеца; гръбначния стълб без опашните прешлени, спинозните и напречните
израстъци на шийните, гръдните и лумбалните прешлени и сакрума и хълбочните кости, но включително гръбначните
нервни ганглии и гръбначния мозък на животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над 24 месеца; сливиците,
червата от дванадесетопръстника до правото черво и мезентериума на животни от рода на едрия рогат добитък от
всички възрасти.
Списъкът със специфичния рисков материал, премахван при овцете и козите, включва черепа, включително мозъка и
очите, както и сливиците и гръбначния мозък на овцете и козите на възраст над 12 месеца или такива с постоянен
резец, пробил венеца, както и далака и илеума на овцете и козите от всички възрасти.
Съгласно член 179г от Наредбата относно епизоотиите и член 4 от Наредбата относно хранителните продукти от
животински произход, Швейцария въведе политика на изтегляне на специфичния рисков материал от хранителните
вериги за животните и човека. Списъкът със специфичния рисков материал, премахван при животните от рода на едрия
рогат добитък, включва по-специално гръбначния стълб на животните на възраст над 30 месеца, сливиците, червата от
дванадесетопръстника до правото черво и мезентериума на животните от всички възрасти.
Съгласно член 180в от Наредбата относно епизоотиите и член 4 от Наредбата относно хранителните продукти от
животински произход, Швейцария въведе политика на изтегляне на специфичния рисков материал от хранителните
вериги за животните и човека. Списъкът със специфичния рисков материал, премахван при овцете и козите, включва поспециално мозъка, неизваден от черепната кутия, гръбначния мозък с твърдата мозъчна обвивка (Dura mater) и
сливиците на животните на възраст над 12 месеца или такива с постоянен резец, пробил венеца, както и далака и
илеума на животните от всички възрасти.
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3. В Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (*) и Регламент (ЕС) № 142/2011 на Коми
сията (**) се установяват здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от
човека в държавите — членки на Европейския съюз.
Съгласно член 22 от Наредбата за унищожаване на страничните животински продукти Швейцария изгаря страничните
животински продукти от категория 1, включително специфичния рисков материал и животните, умрели в стопанството.
___________
(*) Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на
здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от
човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).
(**) Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на
Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и
производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по
отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената
директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).
IX. Син език
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Директива 2000/75/ЕО на Съвета от 20 ноември 2000 г. 1. Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS
за определяне на условията за борба и ликвидиране на
916.40), и по-специално членове 1—10 (цели на
болестта син език (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 74).
борбата, мерки срещу силно заразните епизоотии) и
57 (технически разпоредби за прилагане, международно
сътрудничество) от него;
2. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
RS 916.401), и по-специално членове 2 (силно заразни
епизоотии), 73 и 74 (почистване, дезинфекция и обез
заразяване), 77—98 (общи разпоредби относно силно
заразните епизоотии), 239a—239з (специфични мерки
за борба с болестта син език);
3. Наредба от 28 юни 2000 г. относно организацията на
Федералния департамент по вътрешните работи (Org
DFI; RS 172.212.1), и по-специално член 12 (рефе
рентна лаборатория) от нея.

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. Референтната лаборатория на ЕС за болестта син език е: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road,
Pirbright, Surrey, GU24 0NF, Обединеното кралство. Швейцария покрива дължимите от нея разходите за дейностите,
извършвани от лабораторията в това ѝ качество. Функциите и задачите на лабораторията са тези, посочени в в глава Б
от приложение II към Директива 2000/75/ЕО.
2. Съгласно член 97 от Наредбата относно епизоотиите Швейцария разполага с план за действие в спешни случаи,
публикуван на уебсайта на Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси.
3. Осъществяването на проверки на място е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие поспециално с член 17 от Директива 2000/75/ЕИО и член 57 от Закона относно епизоотиите.
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X. Зоонози
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

1. Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския 1. Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS
парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г.
916.40);
относно контрола на салмонела и други специфични
агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в 2. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
RS 916.401), и по-специално членове 291a—291д
хранителната верига (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1).
(специални разпоредби за зоонозите) от нея;
2. Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 17 ноември 2003 г. относно мониторинга на 3. Федерален закон от 9 октомври 1992 г. относно храни
телните продукти и предметите за ежедневна употреба
зоонозите и заразните агенти, причиняващи зоонози, за
(LDAl; RS 817.0);
изменение на Решение 90/424/ЕИО на Съвета и за
отмяна на Директива 92/117/ЕИО на Съвета (ОВ
4. Наредба от 23 ноември 2005 г. относно хранителните
L 325, 12.12.2003 г., стp. 31).
продукти и предметите за ежедневна употреба
(ODAlOUs; RS 817.02);
5. Наредба от 23 ноември 2005 г. на Федералния депар
тамент по вътрешни работи относно хигиената (OHyg;
RS 817.024.1);
6. Федерален закон от 18 декември 1970 г. за борба със
заразните болести при хората (Закон относно епиде
миите; RS 818.101);
7. Наредба от 13 януари 1999 г. относно докладването на
заразните болести при хората (Наредба относно доклад
ването; RS 818.141.1).

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. Референтните лаборатории на ЕС са, както следва:
— Референтна лаборатория на ЕС за анализ и изследване на зоонозите (Salmonella):
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
3720 ВА Bithoven
Нидерландия
— Референтна лаборатория на ЕС за наблюдение на морски биотоксини:
Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA):
36200 Vigo
Испания
— Референтна лаборатория на ЕС за наблюдение на бактериологичното и вирусното заразяване на двучерупчестите
мекотели:
Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) Weymouth
Dorset DT4 8UB
Обединеното кралство
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— Референтна лаборатория на ЕС за Listeria monocytogenes:

AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires
(LERQAP)
94700 Maisons-Alfort
Франция

— Референтна лаборатория на ЕС за коагулаза-положителни стафилококи, включително Staphylococcus aureus:

AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires
(LERQAP)
94700 Maisons-Alfort
Франция

— Референтна лаборатория на ЕС за Escherichia coli, включително веротоксигенни E. coli (VTEC):

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
I-00161 Roma
Италия

— Референтна лаборатория на ЕС за кампилобактериоза:

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
751 89 Uppsala
Швеция

— Референтна лаборатория на ЕС за паразити (по-специално Trichinella, Echinococcus и Anisakis):

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
I-00161 Roma
Италия

— Референтна лаборатория на ЕС за антимикробна резистентност:

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)
1790 København V
Дания

2. Швейцария покрива дължимите от нея разходи за дейностите, извършвани от тези лаборатории в това им качество.
Функциите и задачите на лабораториите са тези, посочени в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и
на Съвета (*).
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3. Всяка година до края на месец май Швейцария предава на Комисията доклад за тенденциите и източниците на зоонози,
заразни агенти, причиняващи зоонози, и антимикробната резистентност, обхващащ данните, събрани през предходната
година в съответствие с членове 4, 7 и 8 от Директива 2003/99/ЕО. Този доклад обхваща също така информацията,
посочена в член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 2160/2003. Комисията изпраща този доклад на
Европейския орган за безопасност на храните с оглед на публикуването на обобщен доклад за тенденциите и източ
ниците на зоонози, заразни агенти, причиняващи зоонози, и антимикробната резистентност в Европейския съюз.
___________
(*) Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с
цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване
здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).

XI. Други болести
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. 1. Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS
за въвеждане на общи мерки на Общността за борба с
916.40), и по-специално членове 1—10 (цели на
някои болести по животните и на специфични мерки
борбата, мерки срещу силно заразните епизоотии) и
относно везикулозната болест по свинете (ОВ L 62,
57 (технически разпоредби за прилагане, международно
15.3.1993 г., стр. 69).
сътрудничество) от него;
2. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
RS 916.401), и по-специално членове 2 (силно заразни
епизоотии), 49 (работа с микроорганизми, които са
патогенни за животните), 73 и 74 (почистване, дезин
фекция и обеззаразяване), 77—98 (общи разпоредби
относно силно заразните епизоотии), 104—105 (спе
цифични мерки за борба с везикулозната болест по
свинете) от нея;
3. Наредба от 28 юни 2000 г. относно организацията на
Федералния департамент по вътрешните работи (Org
DFI; RS 172.212.1), и по-специално член 12 (рефе
рентна лаборатория) от нея;

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. В случаите, упоменати в член 6 от Директива 92/119/ЕИО, информацията се представя на Съвместния ветеринарен
комитет.
2. Съвместната референтна лаборатория за везикулозна болест по свинете е: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory,
Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, Обединеното кралство. Швейцария покрива дължимите от нея разходите за
дейностите, извършвани от лабораторията в това ѝ качество. Функциите и задачите на лабораторията са тези, посочени в
приложение III към Директива 92/119/ЕИО.
3. Съгласно член 97 от Наредбата относно епизоотиите Швейцария е въвела в действие план за действие в спешни случаи.
Процедурите за този план са определени в Техническо правило за прилагане № 95/65, издадено от Федералната служба
за безопасност на храните и ветеринарни въпроси.
4. Осъществяването на проверки на място е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие поспециално с член 22 от Директива 92/119/ЕИО и член 57 от Закона относно епизоотиите.
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XII. Обявяване на болести
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Директива 82/894/ЕИО на Съвета от 21 декември 1982 г. 1. Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS
относно обявяване на болестите по животните в рамките на
916.40), и по-специално членове 11 (задължение за
Общността (ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 58).
полагане на дължима грижа и задължение за обявяване)
и 57 (технически разпоредби за прилагане, между
народно сътрудничество) от него;
2. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
RS 916.401), и по-специално членове 2—5 (съответни
болести), 59—65 и 291 (задължение за съобщаване,
обявяване), 292—299 (наблюдение, изпълнение, адми
нистративна помощ) от нея.

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

Комисията, в сътрудничество с Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси, интегрира
Швейцария в системата за обявяване на болестите, предвидена в Директива 82/894/ЕИО.“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Допълнение 2 към приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се заменя със следното:
"Допълнение 2
Здраве на животните: търговия и пускане на пазара

I. Животни от рода на едрия рогат добитък и свине
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. 1. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
относно проблеми, свързани със здравето на животните,
RS 916.401), и по-специално членове 27—31 (пазари,
които засягат търговията в Общността с говеда и свине
изложби), 34—37б (търговия), 73 и 74 (почистване,
(ОВ L 121, 29.7.1964 г., стр. 1977).
дезинфекция и обеззаразяване), 116—121 (класическа
и африканска чума по свинете), 135—141 (болест на
Ауески), 150—157 (бруцелоза по говедата), 158—165
(туберкулоза), 166—169 (ензоотична левкоза по гове
дата), 170—174 (IBR/IPV), 175—181 (спонгиформни
енцефалопатии), 186—189 (генитални инфекции по
говедата), 207—211 (бруцелоза по свинете), 301 (одоб
ряване на животновъдните обекти, центровете за осеме
няване и съхраняване на сперма, звената за трансфер на
ембриони, пазарите и други сходни предприятия или
събития) от нея;
2. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса, транзита и
износа на животни и животински продукти (OITE; RS
916.443.10).

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1.

Съгласно член 301, параграф 1, буква и) от Наредбата относно епизоотиите кантоналният ветеринарен лекар одобрява
стопанствата, пазарите и други предприятия или събития, определени в член 2 от Директива 64/432/ЕИО. За целите
на прилагането на настоящото приложение, в съответствие с членове 11, 12 и 13 от Директива 64/432/ЕИО
Швейцария изготвя списък на своите одобрени събирателни центрове, превозвачи и търговци.

2.

Информацията по член 11, параграф 3 от Директива 64/432/ЕИО се предоставя на Съвместния ветеринарен комитет.

3.

За целите на настоящото приложение Швейцария е призната като съответстваща на условията, установени в част II,
точка 7 от приложение А към Директива 64/432/ЕИО по отношение на бруцелозата по говедата. С цел запазване на
статута на своите стада животни от рода на едрия рогат добитък като официално свободни от бруцелоза, Швейцария
се задължава да изпълнява следните условия:
а) за всяко животно от рода на едрия рогат добитък, за което има съмнения, че е заразено с бруцелоза, се докладва на
компетентните органи и въпросното животно се подлага на официалните тестове за бруцелоза, включващи не помалко от две серологични изследвания за свързване на комплемента и микробиологично изследване на подходящи
проби, взети в случай на аборт;
б) до момента на отпадане на съмнението за заболяване, т.е. докато изследванията, предвидени в буква а), не дадат
отрицателни резултати, официалният статут на стадото, към което принадлежи животното (животните) от рода на
едрия рогат добитък, за което (които) се отнася съмнението, като свободно от бруцелоза, се суспендира.
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Подробна информация относно резултатите от тестването на стадата, дàли положителен резултат, и епидемиологичен
доклад се представят на Съвместния ветеринарен комитет. Ако Швейцария престане да изпълнява някое от условията,
установени в част II, точка 7 от приложение А към Директива 64/432/ЕИО, Федералната служба за безопасност на
храните и ветеринарни въпроси незабавно нотифицира Комисията. Положението се разглежда в рамките на Съвместния
ветеринарен комитет с цел преразглеждане на настоящия параграф.
4.

За целите на настоящото приложение Швейцария е призната като съответстваща на условията, установени в част I,
точка 4 от приложение А към Директива 64/432/ЕИО по отношение на туберкулозата по говедата. С цел запазване на
статута на своите стада животни от рода на едрия рогат добитък като официално свободни от туберкулоза, Швейцария
се задължава да изпълнява следните условия:
а) въведена е система за идентификация, позволяваща всяко животно от рода на едрия рогат добитък да може да бъде
проследено назад до стадото си на произход;
б) всички заклани животни се подлагат на инспекция след клането, извършвана от официален ветеринарен лекар;
в) всяко съмнение за туберкулоза при живи, умрели или заклани животни се докладва на компетентните органи;
г) във всеки от случаите компетентните органи провеждат необходимите разследвания за потвърждаване или
отхвърляне на съмнението, включително проучвания назад в стадата на произход и преминаване. Когато при
аутопсия или след заколване бъдат открити поражения, за които има съмнение, че са от туберкулоза, компетентните
органи подлагат поразените тъкани на лабораторни изследвания;
д) статутът на стадата на произход и преминаване, към които принадлежи животното от рода на едрия рогат добитък,
за което се отнася съмнението, като официално свободни от туберкулоза се суспендира, докато с клиничните или
лабораторните изследвания или туберкулиновите тестове не се отхвърли съмнението за наличие на туберкулоза по
говедата;
е) ако с туберкулиновите тестове, клиничните или лабораторните изследвания се потвърди наличието на туберкулоза,
статутът на стадата на произход и преминаване като официално свободни от туберкулоза се отнема;
ж) статут на стада, официално свободни от туберкулоза, не се обявява, докато всички животни, за които има съмнение,
че са заразени, не бъдат отстранени от стадото, докато помещенията и оборудването не бъдат дезинфекцирани и
докато всички оставащи животни на възраст над шест седмици не реагират отрицателно на поне два официални
теста с интрадермално инжектиране на туберкулин, съгласно приложение Б към Директива 64/432/ЕИО, като
първият се направи поне шест месеца след като заразеното животно напусне стадото, а вторият — поне шест месеца
след първия.
Подробна информация относно резултатите от тестването на заразените стада и епидемиологичен доклад се пред
ставят на Съвместния ветеринарен комитет. Ако Швейцария престане да изпълнява някое от условията, установени
в част II, точка 4, първа алинея от приложение А към Директива 64/432/ЕИО, не бъде изпълнено от Швейцария,
Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси незабавно нотифицира Комисията. Поло
жението се разглежда в рамките на Съвместния ветеринарен комитет с цел преразглеждане на настоящия параграф.

5.

За целите на настоящото приложение Швейцария е призната като съответстваща на условията, установени в глава I,
раздел Е от приложение Г към Директива 64/432/ЕИО по отношение ензоотичната левкоза по говедата. С цел
запазване на статута на своите стада животни от рода на едрия рогат добитък като официално свободни от ензоотична
левкоза по говедата, Швейцария се задължава да изпълнява следните условия:
а) швейцарските стада се наблюдават чрез избирателни проверки. Размерът на извадките трябва да бъде такъв, че да
може да се заяви с 99 % сигурност, че по-малко от 0,2 % от стадата са заразени с ензоотична левкоза по говедата;
б) всички заклани животни се подлагат на инспекция след клането, извършвана от официален ветеринарен лекар;
в) всяко съмнение, възникнало при клинични прегледи, аутопсии или проверки на месото, се докладва на компе
тентните органи;
г) ако има съмнение за наличие или бъде установена ензоотична левкоза по говедата, официалният статут на засег
натото стадо като свободно от ензоотична левкоза по говедата се суспендира, докато не изтече периодът на
изолация;
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д) периодът на изолация приключва, когато, след като заразените животни и където е целесъобразно, техните телета,
бъдат отстранени, две серологични изследвания, направени с интервал от поне 90 дни помежду им, дадат отри
цателни резултати.
Ако за 0,2 % от стадата се установи ензоотична левкоза по говедата, Федералната служба за безопасност на храните и
ветеринарни въпроси незабавно нотифицира Комисията. Положението се разглежда в рамките на Съвместния вете
ринарен комитет с цел преразглеждане на настоящия параграф.
6.

За целите на прилагането на настоящото приложение Швейцария е призната за официално свободна от инфекциозен
ринотрахеит по говедата. С цел запазване на този статут Швейцария се задължава да изпълнява следните условия:
а) швейцарските стада се наблюдават чрез избирателни проверки. Размерът на извадките трябва да бъде такъв, че да
може да се заяви с 99 % сигурност, че по-малко от 0,2 % от стадата са заразени с инфекциозен ринотрахеит по
говедата;
б) биковете за разплод на възраст над 24 месеца трябва ежегодно да се подлагат на серологично изследване;
в) всяко съмнение за инфекциозен ринотрахеит по говедата се докладва на компетентните органи и засегнатите
животни се подлагат на официални тестове за откриване на инфекциозен ринотрахеит по говедата, включващи
вирусологично или серологично изследване;
г) ако има съмнение за наличие или бъде установен инфекциозен ринотрахеит по говедата, официалният статут на
засегнатото стадо като свободно от инфекциозен ринотрахеит по говедата се суспендира, докато не изтече периодът
на изолация;
д) периодът на изолация приключва, когато серологичното изследване, извършено поне 30 дни след като заразените
животни бъдат отстранени, даде отрицателни резултати.
Предвид признатия статут на Швейцария Решение 2004/558/ЕО на Комисията (*) се прилага mutatis mutandis.
Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси незабавно нотифицира Комисията за всяка
промяна в условията, на които се основава признаването на този статут. Положението се разглежда в рамките на
Съвместния ветеринарен комитет с цел преразглеждане на настоящия параграф.

7.

За целите на прилагането на настоящото приложение Швейцария е призната за официално свободна от болестта на
Ауески. С цел запазване на този статут Швейцария се задължава да изпълнява следните условия:
а) швейцарските стада се наблюдават чрез избирателни проверки. Размерът на извадките трябва да бъде такъв, че да
може да се заяви с 99 % сигурност, че по-малко от 0,2 % от стадата са заразени с болестта на Ауески;
б) всяко съмнение за болестта се докладва на компетентните органи и засегнатите животни се подлагат на официални
тестове за откриване на болестта на Ауески, включващи вирусологично или серологично изследване;
в) ако има съмнение за наличие или бъде установена болестта на Ауески, официалният статут на стадото като
свободно от болестта на Ауески се суспендира, докато не изтече периодът на изолация;
г) периодът на изолация приключва, когато, след като заразените животни бъдат отстранени, две серологични
изследвания на всички животни за разплод и на представителен брой животни за угояване, извършени с
интервал поне 21 дни едно от друго, дадат отрицателни резултати.
Предвид признатия статут на Швейцария разпоредбите на Решение 2008/185/ЕО на Комисията (**) се прилагат mutatis
mutandis.
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Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси незабавно нотифицира Комисията за всяка
промяна в условията, на които се основава признаването на този статут. Положението се разглежда в рамките на
Съвместния ветеринарен комитет с цел преразглеждане на настоящия параграф.
8.

Въпросът за евентуалните допълнителни гаранции относно преносимия гастроентерит при свинете (TGE) и възпро
изводствения и респираторен синдром при свинете (PRRS) ще бъде разгледан от Съвместния ветеринарен комитет
възможно най-скоро. Комисията информира Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси за
развитието по този въпрос.

9.

В Швейцария за провеждането на официалното тестване на туберкулини по смисъла на точка 4 от приложение Б към
Директива 64/432/ЕИО отговаря Institut de Bactériologie Vétérinaire на Университета в Цюрих.

10. В Швейцария за провеждането на официалния контрол на антигените (бруцелоза) в съответствие с точка 4 от
приложение В към Директива 64/432/ЕИО отговаря Център за зоонози, бактериални заболявания при животните и
резистентност към антибиотици (ZOBA).
11. Животните от рода на едрия рогат добитък и свинете, търгувани между държавите — членки на Европейския съюз, и
Швейцария, се придружават от здравни сертификати в съответствие с образците, установени в приложение Е към
Директива 64/432/ЕИО. Прилагат се следните уточнения:
— по отношение на образец 1, в раздел В удостоверяването се адаптира, както следва:
— в точка 4, отнасяща се до допълнителните гаранции, тиретата се допълват, както следва:
— 'заболяване: заразен ринотрахеит по говедата,
— в съответствие с Решение 2004/558/ЕО на Комисията, чиито разпоредби се прилагат mutatis mutandis;',
— по отношение на образец 2, в раздел В удостоверяването се адаптира, както следва:
— в точка 4, отнасяща се до допълнителните гаранции, тиретата се допълват, както следва:
— 'заболяване: на Ауески,
— в съответствие с Решение 2008/185/ЕО на Комисията, чиито разпоредби се прилагат mutatis mutandis;',
12. За целите на прилагането на настоящото приложение, животните от рода на едрия рогат добитък, търгувани между
държавите — членки на Европейския съюз, и Швейцария, се придружават от допълнителни здравни сертификати,
включващи следните ветеринарни декларации:
— Животните от рода на едрия рогат добитък:
— се идентифицират с помощта на система за постоянна идентификация, която позволява да се открият тяхната
майка и тяхното стадо на произход и да се констатира, че животните не произхождат директно от женски
животни, за които има съмнение, че са засегнати или които са засегнати от спонгиформна енцефалопатия по
говедата и които са родени в рамките на двете години, които предшестват диагностицирането;
— животните не идват от стада, в които се извършва разследване на предполагаем случай на спонгиформна
енцефалопатия по говедата;
— животните са родени след 1 юни 2001 г.
___________
(*) Решение 2004/558/ЕО на Комисията от 15 юли 2004 г. за прилагане на Директива 64/432/ЕИО на Съвета относно допълнителните
гаранции при търговията в Общността с говеда във връзка с инфекциозния ринотрахеит по говедата и одобрението на представените от
някои държави-членки програми за изкореняване на болестта (ОВ L 249, 23.7.2004 г, стр. 20).
(**) Решение 2008/185/ЕО на Комисията от 21 февруари 2008 г. относно допълнителни гаранции при търговията със свине в Общността
по отношение на болестта на Ауески и относно критериите за предоставяне на информация за тази болест (ОВ L 59, 4.3.2008 г.,
стр. 19).
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II. Овце и кози
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Директива 91/68/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. 1. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
RS 916.401), и по-специално членове 27—31 (пазари,
относно ветеринарно-санитарните изисквания относно
изложби), 34—37б (търговия), 73 и 74 (почистване,
търговията с овце и кози в рамките на Общността (ОВ
дезинфекция и обеззаразяване), 142—149 (бяс),
L 46, 19.2.1991 г., стр. 19).
158—165 (туберкулоза), 180—180в (скрейпи), 190—
195 (бруцелоза по овцете и козите), 196— 199 (заразна
агалактия), 217—221 (артрит/енцефалит при козите),
233—236 (бруцелоза по овните), 301 (одобряване на
животновъдните обекти, центровете за осеменяване и
съхраняване на сперма, звената за трансфер на
ембриони, пазарите и други сходни предприятия или
събития) от нея;
2. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса, транзита и
износа на животни и животински продукти (OITE; RS
916.443.10).

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. Осъществяването на проверки на място е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие поспециално с член 11 от Директива 91/68/ЕИО и член 57 от Закона относно епизоотиите.
В случай че бруцелозата по овцете и козите се появи или появи отново, Швейцария уведомява Съвместния ветеринарен
комитет, така че да могат да бъдат взети необходимите мерки съобразно развитието на ситуацията.
2. За целите на прилагането на настоящото приложение Швейцария е призната за официално свободна от бруцелоза по
овцете и козите. С цел запазване на този статут Швейцария се задължава да прилага мерките, предвидени в глава I,
раздел II, точка 2 от приложение А към Директива 91/68/ЕИО.
3. Овцете и козите, търгувани между държавите — членки на Европейския съюз, и Швейцария, се придружават от здравни
сертификати в съответствие с образците, установени в приложение Д към Директива 91/68/ЕИО.
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III. Еднокопитни
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Директива 2009/156/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. 1. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
RS 916.401), и по-специално членове 112—112е (чума
относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи
по конете), 204—206 (конска болест, енцефаломиелит,
движението и вноса от трети страни на еднокопитни
инфекциозна анемия, сап) и 240—244 (заразен метрит
животни (ОВ L 192, 23.7.2010 г., стр. 1).
по конете) от нея;
2. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса, транзита и
износа на животни и животински продукти (OITE; RS
916.443.10).

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. За целите на член 3 от Директива 2009/156/ЕИО информацията се представя на Съвместния ветеринарен комитет.
2. За целите на член 6 от Директива 2009/156/ЕИО информацията се представя на Съвместния ветеринарен комитет.
3. Осъществяването на проверки на място е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие поспециално с член 10 от Директива 2009/156/ЕИО и член 57 от Закона относно епизоотиите.
4. Разпоредбите на приложения II и III към Директива 2009/156/ЕО се прилагат mutatis mutandis по отношение на
Швейцария.
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IV. Домашни птици и яйца за люпене
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. 1. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътре
RS 916.401), и по-специално членове 25 (транспорт),
общностната търговия и вноса от трети държави на
122—125 (инфлуенца по птиците и нюкасълска
домашни птици и яйца за люпене (ОВ L 343,
болест), 255—261 (Salmonella spp.) и 262—265
22.12.2009 г., стр. 74).
(инфекциозен ларинготрахеит по птиците) от нея;
2. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса, транзита и
износа на животни и животински продукти (OITE; RS
916.443.10).

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1.

Съгласно член 3 от Директива 2009/158/ЕИО се признава, че Швейцария разполага с план, съдържащ мерките, които
тя възнамерява да предприеме за одобряване на нейните предприятия.

2.

За целите на член 4 от Директива 2009/158/ЕИО национална референтна лаборатория на Швейцария е Institut de
bactériologie vétérinaire на Университета в Берн.

3.

Изискването относно продължителността на престой, посочено в член 8, параграф 1, буква а), подточка i) от
Директива 2009/158/ЕИО, се прилага mutatis mutandis по отношение на Швейцария.

4.

В случай на пратки яйца за люпене, изпращани за Европейския съюз, швейцарските органи се задължават да спазват
правилата за маркиране, предвидени в Регламент (ЕО) № 617/2008 на Комисията (*).

5.

Изискването относно продължителността на престой, посочено в член 10, буква а) от Директива 2009/158/ЕИО, се
прилага mutatis mutandis по отношение на Швейцария.

6.

Изискването относно продължителността на престой, посочено в член 11, буква а) от Директива 2009/158/ЕИО, се
прилага mutatis mutandis по отношение на Швейцария.

7.

Изискването относно продължителността на престой, посочено в член 14, параграф 2, буква а) от Директива
2009/158/ЕИО, се прилага mutatis mutandis по отношение на Швейцария.

8.

За целите на настоящото приложение Швейцария е призната като съответстваща на условията по член 15, параграф 2
от Директива 2009/158/ЕО по отношение на нюкасълската болест и следователно има статут 'на освободена от
задължанието да' извършва ваксинации против нюкасълска болест. Федералната служба за безопасност на храните
и ветеринарни въпроси незабавно нотифицира Комисията за всяка промяна в условията, на които се основава призна
ването на този статут. Положението се разглежда в рамките на Съвместния ветеринарен комитет с цел преразглеждане
на настоящия параграф.

9.

Посочването на наименованието на държавата — членка на Европейския съюз в член 18 от Директива 2009/158/ЕИО
се прилага mutatis mutandis по отношение на Швейцария.

10. Домашните птици и яйцата за люпене, търгувани между държавите — членки на Европейския съюз, и Швейцария, се
придружават от здравни сертификати в съответствие с образците, установени в приложение IV към Директива
2009/158/ЕИО.
11. В случай на пратки от Швейцария за Финландия или Швеция, швейцарските органи се задължават да предоставят
гаранции относно салмонелата, изисквани съгласно законодателството на Европейския съюз.
___________
(*) Регламент (ЕО) № 617/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №
1234/2007 на Съвета по отношение на стандартите за търговия с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в
птицеферми (ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 5).
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V. Аквакултурни животни и продукти от аквакултури
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. 1. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
относно ветеринарномедицинските изисквания за аква
RS 916.401), и по-специално членове 3—5 (упомена
култури и продукти от тях и за предотвратяване и борба
ваните епизоотии), 21—23 (регистрация на стопанствата
с някои болести по водните животни (ОВ L 328,
за аквакултури, наблюдение на персонала и други задъл
24.11.2006 г., стр. 14).
жения, наблюдение на здравословното състояние), 61
(задължения на титулярите на права на риболов и на
органите за наблюдение на риболова), 62—76 (общи
мерки за борба срещу болестите), 277—290 (общи и
специфични мерки, отнасящи се до болестите по рибите,
диагностична лаборатория) от нея;
2. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса, транзита и
износа на животни и животински продукти (OITE; (RS
916.443.10);
3. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса и транзита
по въздух на животни с произход от трети държави
(OITA); RS 916.443.12).

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. За целите на настоящото приложение Швейцария е призната за официално свободна от инфекциозна анемия по
сьомгата и от инфекция с Marteilia refringens и с Bonamia ostreae.
2. Евентуалното прилагане на членове 29, 40, 41, 43, 44 и 50 от Директива 2006/88/ЕО е от компетентността на
Съвместния ветеринарен комитет.
3. Ветеринарно-санитарните изисквания по отношение на пускането на пазара на декоративни водни животни, на животни
от аквакултури, предназначени за отглеждане в стопанства, включително в райони за повторно полагане, любителски
риболовни райони, отворени декоративни съоръжения и за възстановяване на рибни запаси, и на животни от аква
култури и продукти от тях, предназначени за консумация от човека, са определени в членове 4—9 от Регламент (ЕО) №
1251/2008 на Комисията (*).
4. Осъществяването на проверки на място е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие поспециално с член 58 от Директива 2006/88/ЕИО и член 57 от Закона относно епизоотиите.
___________
(*) Регламент (ЕО) № 1251/2008 на Комисията от 12 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение
на условията и изискванията за сертифициране при пускането на пазара и вноса в Общността на аквакултури и продукти от тях и за
установяване на списък с векторни видове (ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 41).
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VI. Ембриони от животни от рода на едрия рогат добитък
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Директива 89/556/ЕИО на Съвета от 25 септември 1989 г. 1. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи
RS 916.401), и по-специално членове 56—58а (ембри
търговията в рамките на Общността и вноса от трети
отрансфер) от нея;
страни на ембриони от домашни животни от рода на
едрия рогат добитък (ОВ L 302, 19.10.1989 г., стр. 1).
2. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса, транзита и
износа на животни и животински продукти (OITE; RS
916.443.10).

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. Осъществяването на проверки на място е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие поспециално с член 15 от Директива 89/556/ЕИО и член 57 от Закона относно епизоотиите.
2. Ембрионите на животни от рода на едрия рогат добитък, търгувани между държавите — членки на Европейския съюз, и
Швейцария, се придружават от здравни сертификати в съответствие с образеца, установен в приложение В към
Директива 89/556/ЕИО.
VII. Сперма от животни от рода на едрия рогат добитък
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Директива 88/407/ЕИО на Съвета от 14 юни 1988 г. 1. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
относно
определяне
на
ветеринарно-санитарните
RS 916.401), и по-специално членове 51—55a
изисквания за внос и търговия в рамките на Общността
(изкуствено осеменяване) от нея;
със сперма от животни от рода на едрия рогат добитък
(ОВ L 194, 22.7.1988 г., стр. 10).
2. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса, транзита и
износа на животни и животински продукти (OITE; RS
916.443.10).

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. За целите на прилагането на член 4, параграф 2 от Директива 88/407/ЕИО се отбелязва, че в Швейцария във всички
центрове има само животни, даващи отрицателен резултат на серум неутрализационен тест или ELISA.
2. Информацията съгласно член 5, параграф 2 от Директива 88/407/ЕИО се предоставя на Съвместния ветеринарен
комитет.
3. Осъществяването на проверки на място е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие поспециално с член 16 от Директива 88/407/ЕИО и член 57 от Закона относно епизоотиите.
4. Спермата от животни от рода на едрия рогат добитък, търгувана между държавите — членки на Европейския съюз, и
Швейцария, се придружава от здравни сертификати в съответствие с образеца, установен в приложение Г към Директива
88/407/ЕИО.
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VIII. Сперма от свине
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Директива 90/429/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. за 1. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
RS 916.401), и по-специално членове 51—55a
определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос
(изкуствено осеменяване) от нея;
и търговия в рамките на Общността със сперма от животни
от рода на свинете (ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 62).
2. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса, транзита и
износа на животни и животински продукти (OITE; RS
916.443.10).

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. Информацията съгласно член 5, параграф 2 от Директива 90/429/ЕИО се предоставя на Съвместния ветеринарен
комитет.
2. Осъществяването на проверки на място е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие поспециално с член 16 от Директива 90/429/ЕИО и член 57 от Закона относно епизоотиите.
3. Спермата от свине, търгувана между държавите — членки на Европейския съюз, и Швейцария, се придружава от
здравни сертификати в съответствие с образеца, установен в приложение Г към Директива 90/429/ЕИО.
IX. Други видове
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

1. Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за 1. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
RS 916.401), и по-специално членове 51—55a
определяне на ветеринарно-санитарните изисквания
(изкуствено осеменяване) и 56—58a (ембриотрансфер)
относно търговията и вноса в Общността на животни,
от нея;
сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на
ветеринарно-санитарните изисквания, определени в
специалните правила на Общността, посочени в 2. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса, транзита и
износа на животни и животински продукти (OITE; RS
приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО
916.443.10);
(ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54);
2. Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент 3. Наредба от 28 ноември 2014 г. относно вноса, транзита
и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с
и износа на домашни любимци (OITE-AC; RS
нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на
916.443.14).
Регламент (ЕО) № 998/2003
(ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 1).

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1.

За целите на настоящото приложение настоящата точка обхваща търговията с живи животни, които не попадат в
обхвата на части I—V от настоящото допълнение, и със сперма, яйцеклетки и ембриони, които не попадат в обхвата
на части VI—VIII от настоящото допълнение.

2.

Европейският съюз и Швейцария се задължават да не забраняват или ограничават търговията с живи животни, сперма,
яйцеклетки и ембриони, посочени в точка 1, поради ветеринарно-санитарни съображения, различни от тези, които
произтичат от прилагането на настоящото приложение, и по-специално евентуални защитни мерки, предприети по
силата на член 20 от него.
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3.

Копитните животни от видовете, различни от посочените в части I, II и III от настоящото допълнение и търгувани
между държавите — членки на Европейския съюз, и Швейцария, се придружават от здравни сертификати, които са в
съответствие с образеца, установен в част 1, част I от приложение Д към Директива 92/65/ЕИО, и са допълнени с
декларацията, посочена в член 6, параграф А, точка 1, буква д) от Директива 92/65/ЕИО.

4.

Зайцевидните животни, търгувани между държавите — членки на Европейския съюз, и Швейцария, се придружават от
здравни сертификати, които са в съответствие с образеца, установен в част 1 на приложение Д към Директива
92/65/ЕИО, и при необходимост да съдържат декларацията, посочена в член 9, параграф 2, втора алинея от
Директива 92/65/ЕИО.
Декларацията може да бъде адаптирана от швейцарските органи, за да включва in extenso изискванията на член 9 от
Директива 92/65/ЕИО.

5.

Информацията, предвидена в член 9, параграф 2, трета алинея от Директива 92/65/ЕИО се представя на Съвместния
ветеринарен комитет.

6.

В случай на изпращане на котки и кучета от Европейския съюз за Швейцария се спазват изискванията по член 10,
параграф 2 от Директива 92/65/ЕИО.
Идентификационната система е системата, предвидена в Регламент (ЕС) № 576/2013. Паспортът, който следва да се
използва, е предвиденият в част 3 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 (*).
Валидността на ваксинацията срещу бяс и ако е приложимо, на повторната ваксинация, е определена в приложение III
към Регламент (ЕС) № 576/2013.

7.

Спермата, яйцеклетките и ембрионите от овце и кози, търгувани между държавите — членки на Европейския съюз, и
Швейцария, се придружават от здравните сертификати, установени в Решение 2010/470/ЕС (**).

8.

Спермата от коне, търгувана между държавите — членки на Европейския съюз, и Швейцария, се придружава от
здравния сертификат, установен в Решение 2010/470/ЕС.

9.

Яйцеклетките и ембрионите от коне, търгувани между държавите — членки на Европейския съюз, и Швейцария, се
придружават от здравните сертификати, установени в Решение 2010/470/ЕС.

10. Яйцеклетките и ембрионите от свине, търгувани между държавите — членки на Европейския съюз, и Швейцария, се
придружават от здравни сертификати в съответствие с Решение 2010/470/ЕС.
11. Пчелните семейства (кошери или пчели майки и техни придружителки), търгувани между държавите — членки на
Европейския съюз, и Швейцария, се придружават от здравни сертификати в съответствие с образеца, установен в част 2
на приложение Д към Директива 92/65/ЕИО.
12. Животните, спермата, ембрионите и яйцеклетките, идващи от организации, институти или центрове, одобрени в
съответствие с приложение В към Директива 92/65/ЕИО, търгувани между държавите — членки на Европейския
съюз, и Швейцария, се придружават от здравни сертификати в съответствие с образеца, установен в част 3 от
приложение Д към Директива 92/65/ЕИО.
13. За целите на прилагането на член 24 от Директива 92/65/ЕИО, информацията, предвидена в параграф 2 от посочения
член, се представя на Съвместния ветеринарен комитет.
___________
(*) Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 г. за образците на идентификационни документи за
движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за
формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) №
576/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 109).
(**) Решение 2010/470/ЕС на Комисията от 26 август 2010 г. за установяване на образци на здравни сертификати за търговия в Съюза
със сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на конете, овцете и козите, както и с яйцеклетки и ембриони от животни от
рода на свинете (ОВ L 228, 31.08.2010 г., стр. 15).
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X. Движение с нетърговска цел на домашни любимци
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и Наредба от 28 ноември 2014 г. относно вноса, транзита и
на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с нетър износа на домашни любимци (OITE-AC; RS 916.443.14).
говска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 998/2003 (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 1).

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. Системата за маркиране е системата, предвидена в Регламент (ЕС) № 576/2013.
2. Валидността на ваксинацията срещу бяс и ако е приложимо, на повторната ваксинация, се определя съгласно
приложение III към Регламент (ЕС) № 576/2013.
3. Образецът на паспорта, който следва да се използва, е предвиденият в част 3 от приложение III към Регламент за
изпълнение (ЕС) № 577/2013. Допълнителните изисквания по отношение на паспорта са определени в част 4 от
приложение III към Регламент (ЕС) № 577/2013.
4. За целите на настоящото допълнение при движения с нетърговска цел на домашни любимци между държавите —
членки на Европейския съюз, и Швейцария се прилагат mutatis mutandis разпоредбите на глава II от Регламент (ЕС) №
576/2013. Проверките на документите и на идентичността, които се извършват при движение с нетърговска цел на
домашни любимци от Швейцария към държава — членка на Европейския съюз, се извършват съгласно член 33 от
Регламент (ЕС) № 576/2013.".
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

Допълнение 3 към приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се заменя със следното:
„Допълнение 3
Внос на живи животни, на сперма, яйцеклетки и ембриони от тях от трети страни
I. ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ — ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

___________
(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.

A.

Копитни животни, с изключение на еднокопитни животни
Директива 2004/68/ЕО на Съвета от 26 април 2004 г. относно определяне на ветеринарно-санитарните правила за
внос и транзит в Общността на някои живи копитни животни, за изменение на Директиви 90/426/ЕИО и 92/65/ЕИО
и за отмяна на Директива 72/462/ЕИО (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 321).

Б.

Еднокопитни животни
Директива 2009/156/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи
движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (ОВ L 192, 23.7.2010 г., стр. 1).

В.

Домашни птици и яйца за люпене
Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътре
общностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (ОВ L 343, 22.12.2009 г.,
стр. 74).

Г.

Животни от аквакултури
Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аква
култури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (ОВ L 328,
24.11.2006 г., стр.14).

Д.

Ембриони от животни от рода на едрия рогат добитък
Директива 89/556/ЕИО на Съвета от 25 септември 1989 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи
търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на ембриони от домашни животни от рода на едрия рогат
добитък (ОВ L 302, 19.10.1989 г., стр. 1).

Е.

Сперма от животни от рода на едрия рогат добитък
Директива 88/407/ЕИО на Съвета от 14 юни 1988 г. относно определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за
внос и търговия в рамките на Общността с дълбоко замразена сперма от животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ
L 194, 22.7.1988 г., стр. 10).

Ж. Сперма от свине
Директива 90/429/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и
търговия в рамките на Общността със сперма от животни от рода на свинете (ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 62).
З.

Други живи животни
1. Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания
относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на
ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А,
раздел I към Директива 90/425/ЕИО (ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54).
2. Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с
нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003 (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 1)
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Други специфични разпоредби
1. Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно забрана на употребата на определени субстанции с
хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството и за отмяна на директиви
81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и 88/299/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3).
2. Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и
остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и
на решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10).
II. ШВЕЙЦАРИЯ — ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

___________
(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
1. Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS 916.40)
2. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916.401);
3. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса, транзита и износа на животни и животински продукти (OITE; RS
916.443.10).
4. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса и транзита по въздух на животни с произход от трети държави (OITA); RS
916.443.12).
5. Наредба от 27 август 2008 г. относно вноса и транзита с произход на животински продукти по въздух от трети страни
(OITPA; RS 916.443.13).
6. Наредба от 16 май 2007 г. Федералния департамент по вътрешни работи относно проверките на вноса и транзита на
животни и животински продукти (Наредба относно проверките OITE; RS 916.443.106);
7. Наредба от 28 ноември 2014 г. относно вноса, транзита и износа на домашни любимци (OITE-AC; RS 916.443.14).
8. Наредба от 18 август 2004 г. относно ветеринарномедицинските продукти (OMédV; RS 812.212.27).
9. Наредба от 30 октомври 1985 г. относно таксите, събирани от Федералната служба за безопасност на храните и
ветеринарни въпроси (Наредба относно таксите на Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни
въпроси; RS 916.472).
III. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси прилага, едновременно с държавите — членки на
Европейския съюз, условията за внос, установени в законодателството, посочено в част I от настоящото допълнение,
мерките за прилагане и списъците на предприятията, от които съответният внос е разрешен. Този ангажимент се
прилага по отношение на всички приложими актове, независимо от датата на приемането им.
Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси може да предприема по-ограничителни мерки и да
изисква допълнителни гаранции. В рамките на Съвместния ветеринарен комитет се провеждат консултации с цел намиране
на подходящо решение.
Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси и държавите — членки на Европейския съюз, се
уведомяват взаимно за специфичните условия за внос, установени на двустранно равнище, които не са обект на хармони
зиране на равнището на Съюза.
За целите на настоящото приложение наименованията на институциите, приети като одобрени центрове в съответствие с
приложение В към Директива 92/65/ЕИО, се публикуват на уебсайта на Федералната служба за безопасност на храните и
ветеринарни въпроси.“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Допълнение 4 към приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се заменя със следното:
„Допълнение 4
Зоотехнически разпоредби, включително тези, уреждащи вноса от трети страни
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Европейски съюз

Швейцария

1.

Директива 2009/157/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. Наредба от 31 октомври 2012 г. относно животно
относно чистопородните разплодни животни от рода на въдството (OE; RS 916.310).
едрия рогат добитък (ОВ L 323, 10.12.2009 г., стр. 1);

2.

Директива 88/661/ЕИО на Съвета от 19 декември 1988 г.
относно приложимите зоотехнически стандарти за
разплодните свине (ОВ L 382, 31.12.1988 г., стр. 36);

3.

Директива 87/328/ЕИО на Съвета от 18 юни 1987 г.
относно одобрението за развъждане на чистопородни
разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ
L 167, 26.6.1987 г., стр. 54);

4.

Директива 88/407/ЕИО на Съвета от 14 юни 1988 г.
относно определяне на ветеринарно-санитарните изисквания
за внос и търговия в рамките на Общността със сперма от
животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ L 194,
22.7.1988 г., стр. 10);

5.

Директива 89/361/ЕИО на Съвета от 30 май 1989 г. относно
чистопородните разплодни овце и кози (ОВ L 153,
6.6.1989 г., стр. 30);

6.

Директива 90/118/ЕИО на Съвета от 5 март 1990 г. относно
допускането на чистопородни разплодни свине за разплод
(ОВ L 71, 17.3.1990 г., стр. 34);

7.

Директива 90/119/ЕИО на Съвета от 5 март 1990 г. относно
допускането на хибридни разплодни свине за разплод (ОВ
L 71, 17.3.1990 г., стр. 36);

8.

Директива 90/427/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г.
относно зоотехническите и генеалогичните условия за
търговия с еднокопитни животни в Общността (ОВ L 224,
18.8.1990 г., стр. 55);

9.

Директива 90/428/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г.
относно търговията с еднокопитни животни, предназначени
за състезания и определянето на условията за участие в тези
състезания (ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 60);

10. Директива 91/174/ЕИО на Съвета от 25 март 1991 г. за
определяне на зоотехническите и генеалогичните изисквания
за търговията с чистопородни животни и за изменение на
Директиви 77/504/ЕИО и 90/425/ЕИО (ОВ L 85, 5.4.1991 г.,
стр. 37);
11. Директива 94/28/ЕО на Съвета от 23 юни 1994 г. относно
определяне на принципите, отнасящи се до зоотехническите и
генеалогичните условия, приложими към вноса от трети
страни на животни, на техните сперма, яйцеклетки и
ембриони, и за изменение на Директива 77/504/ЕИО
относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия
рогат добитък (ОВ L 178, 12.7.1994 г., стр. 66).
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Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

За целите на настоящото допълнение живите животни и животинските продукти, търгувани между държавите — членки
на Европейския съюз, и Швейцария, се придвижват в съответствие с условията, установени по отношение на търговията
между държавите — членки на Европейския съюз.
Без да се засягат разпоредбите относно зоотехническите проверки, посочени в допълнения 5 и 6, швейцарските органи се
ангажират да гарантират, че по отношение на своя внос Швейцария прилага същите разпоредби, като разпоредбите,
произтичащи от Директива 94/28/ЕО на Съвета.
В случай на затруднения въпросът се отнася до Съвместния ветеринарен комитет по искане на една от страните.“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V

Допълнение 5 към приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се заменя със следното:
„Допълнение 5
Живи животни, сперма, яйцеклетки и ембриони: гранични проверки и такси за проверките
ГЛАВА I

Общи разпоредби — система TRACES
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

Решение 2004/292/ЕО на Комисията от 30 март 2004 г. 1. Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS
относно въвеждането на системата TRACES и за изменение
916.40);
на Решение 92/486/ЕИО (ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 63).
2. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
RS 916.401);
3. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса, транзита и
износа на животни и животински продукти (OITE; (RS
916.443.10);
4. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса и транзита
по въздух на животни с произход от трети страни
(OITA); RS 916.443.12);
5. Наредба от 27 август 2008 г. относно вноса и транзита
по въздух на животински продукти с произход от трети
страни (OITPA; RS 916.443.13);
6. Наредба от 16 май 2007 г. Федералния департамент по
вътрешни работи относно проверките на вноса и
транзита на животни и животински продукти (Наредба
относно проверките OITE; RS 916.443.106);
7. Наредба от 28 ноември 2014 г. относно вноса, транзита
и износа на домашни любимци (OITE-AC; RS
916.443.14).

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

Комисията, в сътрудничество с Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси, интегрира
Швейцария в компютърната система TRACES, в съответствие с Решение 2004/292/ЕО на Комисията.
Ако е необходимо, в рамките на Съвместния ветеринарен комитет се определят преходни и допълнителни мерки.
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ГЛАВА II

Ветеринарни и зоотехнически проверки, приложими при търговията между държавите — членки на Европейския съюз, и
Швейцария
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията между държавите — членки на Европейския съюз,
и Швейцария, се осъществяват в съответствие с разпоредбите на следните нормативни актове:
Швейцария

Европейски съюз

1. Директива 89/608/ЕИО на Съвета от 21 ноември 1. Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS
916.40) и по-специално член 57 от него;
1989 г. относно взаимната помощ между администра
тивните органи на държавите членки и сътрудни
чеството между тях и Комисията, за да се осигури 2. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса, транзита и
износа на животни и животински продукти (OITE; RS
правилното прилагане на законодателството, свързано с
916.443.10);
ветеринарните и зоотехническите въпроси (ОВ L 351,
2.12.1989 г., стр. 34).“.
3. Наредба от 16 май 2007 г. Федералния департамент по
вътрешни работи относно проверките на вноса и
2. Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г.
относно ветеринарните и зоотехническите проверки,
транзита на животни и животински продукти (Наредба
приложими при търговията в Общността с определени
относно проверките OITE; RS 916.443.106);
видове живи животни и продукти с оглед завършване
изграждането на вътрешния пазар (ОВ L 224, 4. Наредба от 28 ноември 2014 г. относно вноса, транзита
и износа на домашни любимци (OITE-AC; RS
18.8.1990 г., стр. 29).
916.443.14).
5. Наредба от 30 октомври 1985 г. относно таксите,
събирани от Федералната служба за безопасност на
храните и ветеринарни въпроси (Наредба относно
таксите на Федералната служба за безопасност на
храните и ветеринарни въпроси; RS 916.472).

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

В случаите, предвидени в параграф 8 от Директива 90/425/ЕИО, компетентните органи по местоназначение незабавно
влизат във връзка с компетентните органи на мястото на изпращане. Те предприемат всички необходими мерки и
уведомяват компетентния орган на мястото на изпращане и Комисията за естеството на извършените проверки, за
взетите решения и за основанията за такива решения.
Прилагането на разпоредбите, предвидени в членове 10, 11 и 16 от Директива 89/608/ЕИО и на членове 9 и 22 от
Директива 90/425/ЕИО, е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет.
В. СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЖИВОТНИ, ИЗВЕЖДАНИ НА ПАША В ГРАНИЧНИТЕ
ЗОНИ

1.

Определения
„Паша“: действие, при което животните пасат, като се придвижват към гранична зона, ограничена до 10 km, по време
на изпращането им към държава — членка на Европейския съюз или към Швейцария. При наличие на специални и
надлежно обосновани условия засегнатите компетентни органи могат да разрешат ширината на тази зона да бъде
увеличена от двете страни на границата между Швейцария и Европейския съюз.
„Дневна паша“: паша, при която в края на всеки ден животните се връщат обратно в стопанството си на произход в
дадена държава — членка на Европейския съюз или в Швейцария.

2.

За пашата между държавите — членки на Европейския съюз, и Швейцария разпоредбите на Решение 2001/672/ЕО на
Комисията (*) се прилагат mutatis mutandis по отношение на Швейцария. В рамките на настоящото приложение обаче
член 1 от Решение 2001/672/ЕО се прилага, адаптиран по следния начин:
— позоваването на периода от 1 май до 15 октомври се заменя с „през календарната година“;

23.12.2015 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/165

— за Швейцария частите, посочени в член 1 от Решение 2001/672/ЕО и посочени в съответното приложение, са,
както следва:
ШВЕЙЦАРИЯ
Кантон Zurich
Кантон Berne
Кантон Lucerne
Кантон Uri
Кантон Schwyz
Кантон Obwald
Кантон Nidwald
Кантон Glarus
Кантон Zoug
Кантон Fribourg
Кантон Soleure
Кантон Bâle-Ville
Кантон Bâle-Campagne
Кантон Schaffhouse
Кантон Appenzell Rhodes-Extérieures
Кантон Appenzell Rhodes-Intérieures
Кантон St. Gall
Кантон Grisons
Кантон Argovie
Кантон Thurgovie
Кантон Tessin
Кантон Vaud
Кантон Valais
Кантон Neuchâtel
Кантон Genève
Кантон Jura
В изпълнение на Наредбата от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916.401), и по-специално член 7
(регистрация) от нея и на Наредбата от 26 ноември 2011 г. относно банката от данни за трафика на животните
(Наредба относно BDTA; RS 916.404.1), и по-специално раздел 2 (съдържание на банката от данни) от нея,
Швейцария определя за всяко пасище специфичен регистрационен код, който трябва да бъде вписан в националната
база данни относно животните от рода на едрия рогат добитък.
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За пашата между държавите — членки на Европейския съюз, и Швейцария официалният ветеринарен лекар от
държавата на изпращане:
а) информира компетентния орган по местоназначение (местна ветеринарна служба) за изпращането на животните в
деня на издаване на сертификата и най-късно в рамките на двадесет и четири часа преди прогнозната дата на
пристигане на животните посредством компютризираната система за връзка между ветеринарните органи, пред
видена в член 20 от Директива 90/425/ЕИО;
б) осъществява преглед на животните в рамките на 48 часа преди заминаването им; тези животни трябва да бъдат
надлежно идентифицирани;
в) издава сертификат съгласно образеца, посочен в точка 9.

4.

През цялото времетраене на пашата животните остават под митнически контрол.

5.

Държателят на животните трябва:
а) да приеме, чрез писмена декларация, да спазва всички мерки, взети в изпълнение на предвидените в настоящото
приложение разпоредби, и всякакви други мерки, въведени на местно равнище, по същия начин, като всеки друг
държател с произход от държава — членка на Европейския съюз, или от Швейцария;
б) да покрива разходите по проверките, провеждани в изпълнение на настоящото приложение;
в) да оказва пълно сътрудничество при осъществяването на митническите или ветеринарните проверки, изисквани от
официалните органи на държавата на изпращане или на държавата по местоназначение.

6.

При връщането на животните в края на сезонната паша или при предсрочно връщане официалният ветеринарен лекар
на страната, в която се намира мястото на паша:
а) информира компетентния орган по местоназначение (местна ветеринарна служба) за изпращането на животните в
деня на издаване на сертификата и най-късно в рамките на двадесет и четири часа преди прогнозната дата на
пристигане на животните посредством компютризираната система за връзка между ветеринарните органи, пред
видена в член 20 от Директива 90/425/ЕИО;
б) осъществява преглед на животните в рамките на 48 часа преди заминаването им; тези животни трябва да бъдат
надлежно идентифицирани;
в) издава сертификат съгласно образеца, посочен в точка 9.

7.

В случай на болести компетентните ветеринарни органи вземат подходящи целесъобразни мерки с общо съгласие
помежду си. Тези органи обсъждат как да бъдат покрити евентуално възникналите разходи. Ако е необходимо,
въпросът се отнася до Съвместния ветеринарен комитет.

8.

Като дерогация от разпоредбите, предвидени по отношение на пашата в точки 1—7, в случай на дневна паша между
държавите — членки на Европейския съюз, и Швейцария:
а) животните не влизат в контакт с животни от друго стопанство;
б) държателят на животните се ангажира да информира компетентния ветеринарен орган за всеки контакт на
животните с животни от друго стопанство;
в) посоченият в точка 9 здравен сертификат трябва да бъде представян на компетентните ветеринарни органи всяка
календарна година при първото въвеждане на животните в държава — членка на Европейския съюз или в
Швейцария. Този здравен сертификат трябва да може да бъде представен на компетентните ветеринарни органи
при поискване от тяхна страна;
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г) разпоредбите от точки 2 и 3 се прилагат единствено при първото за дадената календарна година изпращане на
животни за държава — членка на Европейския съюз или за Швейцария;
д) разпоредбите на точка 6 не се прилагат;
е) държателят на животните се ангажира да информира компетентния ветеринарен орган за края на периода на паша.
9.

Образец на здравен сертификат за паша в гранични зони или за дневна паша и за връщане от паша в гранични зони
на животни от рода на едрия рогат добитък:
Образец на здравен сертификат за паша в гранични зони или за дневна паша и за връщане от паша в гранични зони
на животни от рода на едрия рогат добитък
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___________
(*) Решение 2001/672/ЕО на Комисията от 20 август 2001 г. относно специалните правила, приложими при движение на едър рогат
добитък, когато е изведен на лятна паша в планински области (ОВ L 235, 4.9.2001 г., стр. 23).

ГЛАВА III

Условия за търговия между Европейския съюз и Швейцария
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Здравните сертификати за търговия с живи животни, с техни сперма, яйцеклетки и ембриони, както и за паша на животни
от рода на едрия рогат добитък в граничните зони между Европейския съюз и Швейцария, са сертификатите, които са
предвидени в настоящото приложение и са на разположение в системата TRACES в съответствие с разпоредбите на
Регламент (ЕО) № 599/2004 на Комисията (*).

(*) Регламент (ЕО) № 599/2004 на Комисията от 30 март 2004 г. относно приемане на хармонизиран образец на сертификат и
инспекционен доклад, свързан с търговията в рамките на Общността с животни и продукти от животински произход (ОВ L 94,
31.3.2004 г., стр. 44).
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ГЛАВА IV

Ветеринарни проверки, приложими при внос от трети страни
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Ветеринарните проверки на вноса от трети страни се осъществяват в съответствие с разпоредбите на следните нормативни
актове:
Европейски съюз

Швейцария

1. Регламент (ЕО) № 282/2004 на Комисията от 18 февруари
2004 г. за установяване на документ за декларирането и за
ветеринарните проверки на животните, идващи от трети
страни и въведени в Общността (ОВ L 49, 19.2.2004 г.,
стр. 11);
2. Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол,
провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието
със законодателството в областта на фуражите и храните и
правилата за опазване здравето на животните и хуманното
отношение към животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1);
3. Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г.
относно определяне на принципите на организация на вете
ринарните проверки на животни, въведени в Общността от
трети страни, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО,
90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (ОВ L 268, 24.9.1991 г.,
стр. 56);
4. Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно
забрана на употребата на определени субстанции с
хормонално или тиреостатично действие и на бетаагонисти в животновъдството и за отмяна на директиви
81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и 88/299/ЕИО (ОВ L 125,
23.5.1996 г., стр. 3);
5. Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно
мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци
от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна
на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и на решения
89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г.,
стр. 10);
6. Решение 97/794/ЕО на Комисията от 12 ноември 1997 г. за
установяване на някои подробни правила по отношение
прилагането на Директива 91/496/ЕИО на Съвета относно
определяне на принципите на организация на ветеринарните
проверки на живи животни, внасяни в Общността от трети
страни (ОВ L 323, 26.11.1997 г., стр. 31);
7. Решение 2007/275/ЕО на Комисията от 17 април 2007 г.
относно списъците с животни и продукти, които подлежат
на проверка в граничните инспекционни пунктове съгласно
директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета (ОВ L 116,
4.5.2007 г., стр. 9).

1. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса,
транзита и износа на животни и животински
продукти (OITE; (RS 916.443.10);
2. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса и
транзита по въздух на животни с произход от
трети страни (OITA); RS 916.443.12);
3. Наредба от 27 август 2008 г. относно вноса и
транзита по въздух на животински продукти с
произход от трети страни (OITPA; RS 916.443.13);
4. Наредба от 16 май 2007 г. Федералния депар
тамент по вътрешни работи относно проверките на
вноса и транзита на животни и животински
продукти (Наредба относно проверките OITE; RS
916.443.106);
5. Наредба от 28 ноември 2014 г. относно вноса,
транзита и износа на домашни любимци (OITEAC; RS 916.443.14);
6. Наредба от 30 октомври 1985 г. относно таксите,
събирани от Федералната служба за безопасност на
храните и ветеринарни въпроси (Наредба относно
таксите на Федералната служба за безопасност на
храните и ветеринарни въпроси; RS 916.472);
7. Наредба от 18 август 2004 г. относно ветеринарно
медицинските продукти (OMédV; RS 812.212.27).

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. За целите на прилагането на член 6 от Директива 91/496/ЕИО, граничните инспекционни пунктове на държавите —
членки на Европейския съюз, одобрени за осъществяване на ветеринарните проверки на живи животни, са посочени в
приложение I към Решение 2009/821/ЕО (+).
(+) +Решение 2009/821/ЕО на Комисията от 28 септември 2009 г. относно съставяне на списък на граничните инспекционни пунктове,
определяне на някои правила относно инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти на Комисията, и определяне на ветери
нарните единици в TRACES (ОВ L 296, 12.11.2009 г., стр. 1).

L 337/172

BG

Официален вестник на Европейския съюз

23.12.2015 г.

2. За целите на прилагането на член 6 от Директива 91/496/ЕО граничните инспекционни пунктове за Швейцария са,
както следва:
Име

Код по TRACES

Вид

Инспекционен
център

Вид на одобрението

Летище Цюрих

CHZRH4

A

Център 3

О — Други животни (включително
животни от зоологически градини) (*)

Летище Женева

CHGVA4

A

Център 2

О — Други животни (включително
животни от зоологически градини) (*)

(*) Позоваване на категориите на одобрение, определени с Решение 2009/821/ЕО.

По-нататъшните изменения на списъка с граничните инспекционни пунктове, на техните инспекционни центрове и на
вида на тяхното одобрение са от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет.
Осъществяването на проверки на място е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие поспециално с член 19 от Директива 91/496/ЕИО и член 57 от Закона относно епизоотиите.
3. Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси прилага, едновременно с държавите — членки на
Европейския съюз, условията за внос, посочени в допълнение 3 на настоящото приложение, както и мерките за
прилагане.
Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси може да предприема по-ограничителни мерки и
да изисква допълнителни гаранции. В рамките на Съвместния ветеринарен комитет се провеждат консултации с цел
намиране на подходящо решение.
Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси и държавите — членки на Европейския съюз, се
уведомяват взаимно за специфичните условия за внос, установени на двустранно равнище, които не са обект на
хармонизиране на равнището на Съюза.
4. Граничните инспекционни пунктове на държавите — членки на Европейския съюз, посочени в точка 1 от настоящия
раздел, осъществяват проверките по отношение на вноса от трети страни, предназначен за Швейцария, в съответствие с
раздел А от настоящата глава.
5. Граничните инспекционни пунктове на Швейцария, посочени в точка 2, осъществяват проверките по отношение на
вноса от трети страни, предназначен за държавите — членки на Европейския съюз, в съответствие с раздел А от
настоящата глава.
ГЛАВА V

Специфични разпоредби
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Ветеринарните проверки на вноса от трети страни се осъществяват в съответствие с разпоредбите на следните нормативни
актове:
Европейски съюз

Швейцария

1. Директива 2008/71/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. 1. Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE;
RS
916.401),
по-специално
членове
7—15е
относно идентификацията и регистрацията на прасета
(регистрация и идентификация) от нея;
(ОВ L 213, 8.8.2008 г., стр. 31);
2. Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския 2. Наредба от 26 октомври 2011 г. относно банката от
данни за трафика на животни (Наредба относно
парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за
BDTA; RS 916.404.1).
създаване на система за идентификация и регистрация
на едър рогат добитък и относно етикетирането на
говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204,
11.8.2000 г., стр. 1).

23.12.2015 г.
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Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

a. Прилагането на член 4, параграф 2 от Директива 2008/71/ЕО е от компетентността на Съвместния ветеринарен
комитет.
б. Осъществяването на проверки на място е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет въз основа поспециално на член 22 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 и член 57 от Закона за епизоотиите, както и на член 1 от
Наредбата от 23 октомври 2013 г. относно координацията на инспекциите в селскостопанските обекти (OCCEA, RS
910.15).
2. ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

1. Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 1. Федерален закон от 16 декември 2005 г. относно
2004 г. относно защитата на животните по време на
защитата на животните (LPA; RS 455), и по-специално
транспортиране и свързаните с това операции и за
членове 15 и 15a (принципи, международен превоз на
изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и
животни) от него;
Регламент (ЕО) № 1255/97 (ОВ L 3, 5.1.2005 г.,
стр. 1);
2. Наредба от 23 април 2008 г. относно защитата на
животните (OPAn; RS 455.1), и по-специално членове
2. Регламент (ЕО) № 1255/97 на Съвета от 25 юни
169—176 (международен превоз на животни) от нея.
1997 г. относно критериите на Общността за
контролни пунктове и относно изменение на
маршрутния план, посочен в приложението към
Директива 91/628/ЕИО (ОВ L 174, 2.7.1997 г., стр. 1).

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

а) Швейцарските органи се ангажират да спазват разпоредбите, произтичащи от Регламент (ЕО) № 1/2005, при търговията
между Швейцария и Европейския съюз и при внос от трети страни.
б) В случаите, предвидени в параграф 26 от Регламент (ЕО) № 1/2005, компетентните органи по местоназначение
незабавно влизат във връзка с компетентните органи на мястото на потегляне.
в) Прилагането на разпоредбите, предвидени в членове 10, 11 и 16 от Директива 89/608/ЕИО, е от компетентността на
Съвместния ветеринарен комитет.
г) Осъществяването на проверки на място е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие поспециално с член 28 от Регламент (ЕО) № 1/2005 и на член 208 от Наредбата от 23 април 2008 г. относно защитата
на животните (OPAn); RS 455.1).
д) По силата на разпоредбите на член 15a, параграф 3 от Федералния закон от 16 декември 2005 г. относно защитата на
животните (LPA; RS 455), транзитното преминаване през Швейцария на едър рогат добитък, овце, кози и свине, на коне
за клане и на домашни птици за клане може да се осъществява единствено посредством железопътен или въздушен
транспорт. Този въпрос ще бъде разгледан от Съвместния ветеринарен комитет.
3. ТАКСИ

1. За ветеринарните проверки при търговията между държавите — членки на Европейския съюз, и Швейцария не се
събират никакви такси.
2. За ветеринарните проверки на вноса от трети страни швейцарските органи се ангажират да събират таксите, свързани с
официалния контрол, предвидени с Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета.“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Допълнение 6 към приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се заменя със следното:
„Допълнение 6

BG

Продукти от животински произход
ГЛАВА I

Сектори, в които съществува взаимно призната равностойност
„Животински продукти, предназначени за консумация от човека“

Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е изменен преди 31 декември 2014 г.
Износ от Европейския съюз за Швейцария и износ от Швейцария за Европейския съюз
Търговски условия
Европейски съюз

Равностойност
Швейцария

Здраве на животните
1.

Прясно месо, включително мляно месо, месни заготовки, продукти на основата на месо, непреработени мазнини и топени мазнини

Домашни копитни животни

Директива 64/432/ЕИО

Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS 916.40)

Домашни еднокопитни животни

Директива 2002/99/ЕО (*)

Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916.401);

Да (1)

Официален вестник на Европейския съюз

Определенията в Регламент (ЕО) № 853/2004 се прилагат mutatis mutandis.

Регламент (ЕО) № 999/2001.

2.

Месо от дивеч, отглеждан в стопанства, месни заготовки, продукти на основата на месо

Отглеждани в стопанства сухоземни Директива 64/432/ЕИО
бозайници, различни от посочените по- Директива 92/118/ЕИО (**)
горе
Директива 2002/99/ЕО

Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS 916.40)

Да

Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916.401);

Щраусови
стопанства
Зайцеподобни

птици,

отглеждани

в Директива 92/118/ЕИО
Директива 2002/99/ЕО

Да

23.12.2015 г.

Регламент (ЕО) № 999/2001.

Търговски условия
Европейски съюз

3.

Равностойност
Швейцария

Месо от дивеч, месни заготовки, месни продукти
Директива 2002/99/ЕО

Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS 916.40)

Зайцеподобни

Регламент (ЕО) № 999/2001.

Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916.401);

Да

BG

Копитен дивеч

23.12.2015 г.

Износ от Европейския съюз за Швейцария и износ от Швейцария за Европейския съюз

Други сухоземни бозайници
Пернат дивеч
4.

Прясно месо от домашни птици, месни заготовки, продукти на основата на месо, мазнини и топени мазнини
Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS 916.40)

Директива 2002/99/ЕО

Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916.401);

Говеда

Директива 64/432/ЕИО

Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS 916.40)

Овце и кози

Директива 92/118/ЕИО

Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916.401);

Свине

Директива 2002/99/ЕО

5.

Да

Стомаси, пикочни мехури и черва
Да (1)

Регламент (ЕО) № 999/2001.
6.

Кости и продукти на основата на кости

Домашни копитни животни

Директива 64/432/ЕИО

Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS 916.40)

Домашни еднокопитни животни

Директива 92/118/ЕИО

Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916.401)

Да (1)

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 92/118/ЕИО

Домашни птици

Други отглеждани в стопанства или диви Директива 2002/99/ЕО
сухоземни бозайници
Регламент (ЕО) № 999/2001.
Домашни птици, щраусови птици и
пернат дивеч
7.

Преработени животински протеини, кръв и кръвни продукти

Домашни копитни животни

Директива 64/432/ЕИО

Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS 916.40)

Домашни еднокопитни животни

Директива 92/118/ЕИО

Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916.401);
L 337/175

Други отглеждани в стопанства или диви Директива 2002/99/ЕО
сухоземни бозайници
Регламент (ЕО) № 999/2001.
Домашни птици, щраусови птици и
пернат дивеч

Да (1)

Търговски условия
Европейски съюз

8.

Швейцария

Желатин и колаген
Директива 2002/99/ЕО

Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS 916.40)

Регламент (ЕО) № 999/2001.

Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916.401);

Директива 64/432/ЕИО

Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS 916.40)

Директива 2002/99/ЕО

Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916.401);

Директива 2002/99/ЕО

Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS 916.40)

Да (1)

BG

9.

Равностойност
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Износ от Европейския съюз за Швейцария и износ от Швейцария за Европейския съюз

Мляко и млечни продукти
Да

Да

Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916.401);
11. Продукти от риболов, двучерупчести мекотели, иглокожи, ципести и морски коремоноги
Директива 2006/88/ЕО

Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS 916.40)

Директива 2002/99/ЕО

Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916.401);

Директива 92/118/ЕИО

Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS 916.40)

Директива 2002/99/ЕО

Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916.401);

Директива 92/118/ЕИО

Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS 916.40)

Директива 2002/99/ЕО

Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916.401);

Да

Официален вестник на Европейския съюз

10. Яйца и яйчни продукти

12. Мед
Да

13. Охлюви и жабешки бутчета

23.12.2015 г.

(1) Признаването на сходството на законодателствата по отношение на наблюдението на ТСЕ по овцете и козите ще бъде преразгледано в рамките на Съвместния ветеринарен комитет.

Да

Износ от Европейския съюз за Швейцария и износ от Швейцария за Европейския съюз
Равностойност

Търговски условия
Швейцария

BG

Европейски съюз

23.12.2015 г.

Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е изменен преди 31 декември 2014 г.

Обществено здравеопазване
Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май
2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране
на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147, 31.5.2001 г.,
стр. 1);

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за
храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).
Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането
на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназ
начени за човешка консумация (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206).
Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване
на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и
храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното
отношение към животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1);
Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно
микробиологични критерии за храните (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1);

Да, със специални
условия

Наредба от 23 април 2008 г. относно защитата на животните (OPAn; RS
455.1);
Наредба от 16 ноември 2011 г. относно основното обучение, обучението
за придобиване на квалификация и продължаващото обучение на лицата,
работещи в Публичната ветеринарна служба (RS 916.402);
Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916.401);
Наредба от 23 ноември 2005 г. относно първичното производство (OPPr;
RS 916.020);
Наредба от 23 ноември 2005 г. относно клането на животни и
проверките на месото (OAbCV; RS 817.190).
Наредба от 23 ноември 2005 г. относно хранителните продукти и пред
метите за ежедневна употреба (ODAlOUs; RS 817.02);
Наредба от 23 ноември 2005 г. на Федералния департамент по вътрешни
работи за прилагане на законодателството в областта на хранителните
продукти (RS 817.025.21);

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г.,
стр. 1);

Федерален закон от 9 октомври 1992 г. относно хранителните продукти
и предметите за ежедневна употреба (LDAl; RS 817.0);

Наредба от 23 ноември 2005 г. на Федералния департамент по иконо
мически въпроси, образование и научни изследвания относно хигиената в
първичното производство (OHyPPr; RS 916.020.1);
Наредба от 23 ноември 2005 г. на Федералния департамент по вътрешни
работи относно хигиената (OHyG; RS 817.024.1);
Наредба от 23 ноември 2005 г. на Федералния департамент по вътрешни
работи относно хигиената по време на клането на животни (OHyAb; RS
817.190.1);
L 337/177

Наредба от 23 ноември 2005 г. на Федералния департамент по вътрешни
работи относно хранителните продукти от животински произход (RS
817.022.108).

Равностойност

Търговски условия
Европейски съюз

Швейцария
BG

Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията от 5 декември 2005 г. за уста
новяване на мерки за прилагане по отношение на някои продукти съгласно
Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета и по
отношение на организацията на официалния контрол съгласно Регламент
(ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО)
№ 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, за дерогиране от
Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета и за
изменение на Регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 (ОВ
L 338, 22.12.2005 г., стр. 27);

Защита на животните
Федерален закон от 16 декември 2005 г. относно защитата на животните
(LPA; RS 455);

Да, със специални
условия

Наредба от 23 април 2008 г. относно защитата на животните (OPAn; RS
455.1);
Наредба на Федералната ветеринарна служба от 12 август 2010 г.
относно защитата на животните по време на клане (OPAnAb; RS
455.110.2);
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Регламент (ЕО) № 2075/2005 на Комисията от 5 декември 2005 г. относно
установяване на специфични правила за официалния контрол на трихинели
(Trichinella) в месото (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 60).

Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 г. относно
защитата на животните по време на умъртвяване (ОВ L 303, 18.11.2009 г.,
стр. 1).
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Наредба от 23 ноември 2005 г. относно клането на животни и
проверките на месото (OAbCV; RS 817.190).
(*) Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти
от животински произход за консумация от човека (ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11).
(**) Директива 92/118/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните изисквания относно търговията и вноса в Общността на продукти, които не са подчинени по
отношение на посочените изисквания на специалните правила на Общността, посочени в глава I от приложение А към Директива 89/662/ЕИО и по отношение на патогените на Директива 90/425/ЕИО (ОВ
L 62, 15.3.1993 г., стр. 49)

23.12.2015 г.

23.12.2015 г.
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Специални условия
(1)

Животинските продукти, предназначени за консумация от човека, търгувани между държавите — членки на Евро
пейския съюз, и Швейцария, се придвижват само при същите условия, както животинските продукти, предназначени
за консумация от човека, търгувани между държавите — членки на Европейския съюз, като това се отнася и до
защитата на животните по време на умъртвяване. Ако е необходимо, тези продукти се придружават от здравните
сертификати, предвидени за търговията между държавите — членки на Съюза, или определени с настоящото
приложение и налични в системата TRACES.

(2)

Швейцария изготвя списък на своите одобрени предприятия в съответствие с разпоредбите на член 31 (регистрация/
одобряване на предприятия) от Регламент (ЕО) № 882/2004.

(3)

По отношение на своя внос Швейцария прилага същите разпоредби като тези, приложими на равнището на Съюза.

(4)

Компетентните органи на Швейцария не са прибягвали до дерогацията по отношение на изследването за откриване
наличието на Trichinella, предвидена в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) №° 2075/2005. В случай че ще бъде
прилагана тази дерогация, компетентните органи на Швейцария се ангажират да нотифицират Комисията с писмена
процедура за списъка от региони, в които рискът от Trichinella по домашните свине е официално признат за
незначителен. Държавите — членки на Европейския съюз, разполагат със срок от три месеца, считано от тази
нотификация, за да изпратят писмените си коментари до Комисията. Ако Комисията или държава — членка на
Европейския съюз не повдигне възражения, регионът се признава за регион, в който рискът от Trichinella е незначи
телен, и домашните свине, идващи от този регион, се освобождават от изследването за откриване наличието на
Trichinella, провеждано по време на клане. Разпоредбите на член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) №° 2075/2005
се прилагат mutatis mutandis.

(5)

Във връзка с изследването за откриване наличието на Trichinella, в Швейцария се използват методите за откриване,
изброени в глави I и II от приложение I към Регламент (ЕО) № 2075/2005. Няма да се прибягва обаче до
трихинелоскопското изследване, описано в глава III от приложение I към Регламент (ЕО) № 2075/2005.

(6)

Компетентните органи на Швейцария могат да ползват дерогация по отношение на изследването за откриване
наличието на Trichinella в кланични трупове и месо от домашни свине, предназначени за угояване и клане в
кланици с малък капацитет.

Тази разпоредба се прилага до 31 декември 2016 г.

По силата на разпоредбите на член 8, параграф 3 от Наредбата от 23 ноември 2005 г. на Федералния департамент по
вътрешните работи относно хигиенните изисквания при клането на животни (OHyAb; RS 817.190.1) и на член 9,
параграф 8 от Наредбата от 23 ноември 2005 г. на Федералния департамент по вътрешните работи относно храните
от животински произход (RS 817.022.108), тези кланични трупове и месо от домашни свине, предназначени за
угояване и клане, както и приготвените от тях месни заготовки, продукти на месна основа и преработени продукти на
продукти на основата на месо, се маркират със специален здравен печат в съответствие с образеца, установен в
последната алинея от приложение 9 към Наредбата от 23 ноември 2005 г. на Федералния департамент по
вътрешни работи относно хигиенните изисквания при клането на животни. Тези продукти не могат да бъдат обект
на търговия с държавите — членки на Европейския съюз, в съответствие с разпоредбите на член 9а от Наредбата от
23 ноември 2005 г. на Федералния департамент по вътрешни работи относно храните от животински произход.

(7)

Кланичните трупове и месото от домашни свине, предназначени за угояване и клане, които са търгувани между
държавите — членки на Европейския съюз, и Швейцария, с произход от:

— стопанствата, признати за свободни от Trichinella от компетентните органи на държавите — членки на Евро
пейския съюз;

— регионите, в които рискът от Trichinella по домашните свине е официално признат за незначителен;
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при които не е извършено изследването за откриване наличието на Trichinella по силата на разпоредбите на член 3 от
Регламент (ЕО) № 2075/2005, се придвижват само при същите условия, както търгуваните между държавите —
членки на Европейския съюз.
(8)

По силата на разпоредбите на член 2 от Наредбата относно хигиената (OHyg; RS 817.024.1), компетентните органи
на Швейцария могат да предвидят в определени случаи изключения от членове 8, 10 и 14 от Наредбата относно
хигиената:
а) с цел да отговорят на нуждите на предприятия, разположени в планинските региони, съгласно Федералния закон
от 6 октомври 2006 г. за регионалната политика (RS 901.0) и Наредбата от 28 ноември за регионалната политика
(RS 901.021).
Компетентните органи на Швейцария се ангажират да нотифицират Комисията за такива адаптации с писмена
процедура. Тази нотификация:
— предоставя подробно описание на разпоредбите, които компетентните органи на Швейцария смятат, че е
необходимо да се адаптират, и естеството на предвидената адаптация;
— описва храните и предприятията, за които това се отнася;
— описва причините за адаптирането (включвайки, където е уместно, резюме на извършения анализ на риска и
посочвайки всякакви мерки, които да се предприемат, за да се гарантира, че адаптацията няма да застраши
постигането на целите на Наредбата относно хигиената (OHyg; RS 817.024.1);
— предоставя всякаква друга свързана информация.
Комисията и държавите — членки на Европейския съюз, разполагат със срок от три месеца от получаването на
тази нотификация, за да изпратят писмените си коментари. Ако е необходимо, се провежда заседание на
Съвместния ветеринарен комитет.
б) за производството на храни с традиционни характеристики.
Компетентните органи на Швейцария се ангажират да нотифицират Комисията за такива адаптации с писмена
процедура най-късно 12 месеца, след като са били предоставени отделни или общи дерогации. Всяка нотификация:
— предоставя кратко описание на разпоредбите, които са били адаптирани;
— описва храните и предприятията, за които това се отнася; и
— предоставя всякаква друга свързана информация.

(9)

Комисията информира Швейцария за дерогациите и адаптациите, приложими в държавите — членки на Европейския
съюз, съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 852/2004, член 10 от Регламент (ЕО) № 853/2004, член 13 от
Регламент (ЕО) № 854/2003 и член 7 от Регламент (ЕО) № 2074/2005.

(10) Съгласно член 179г от Наредбата относно епизоотиите и член 4 от Наредбата относно хранителните продукти от
животински произход, Швейцария въведе политика на изтегляне на специфичния рисков материал от хранителните
вериги за животните и човека. Списъкът със специфичния рисков материал, премахван при животните от рода на
едрия рогат добитък, включва по-специално гръбначния стълб на животните на възраст над 30 месеца, сливиците,
червата от дванадесетопръстника до правото черво и мезентериума на животните от всички възрасти.

23.12.2015 г.
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(11) Референтните лаборатории на ЕС за остатъчни вещества от ветеринарномедицински препарати и замърсители в
храните от животински произход са следните:
а) За остатъчните вещества, изброени в група А, точки 1, 2, 3 и 4, група Б, точка 2, буква г) и група Б, точка 3, буква
г) от приложение I към Директива 96/23/ЕО (+):
RIKILT - Institute of Food Safety, част от Wageningen University & Research Centre
P.О. Box 230
6700 АЕ Wageningen
Нидерландия
б) За остатъчните вещества, изброени в група Б, точка 1 и група Б, точка 3, буква д) от приложение I към Директива
96/23/ЕО, и за карбадокс и олаквиндокс:
Laboratoire d'étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants
ANSES — Laboratoire de Fougères
35306 Fougères cedex
Франция
в) За остатъчните вещества, изброени в група А, точка 5 и група Б, точка 2, букви а), б) и д) от приложение I към
Директива 96/23/ЕО:
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Diedersdorfer Weg 1
12277 Berlin
Германия
г) За остатъчните вещества, изброени в група Б, точка 3, буква в) от приложение I към Директива 96/23/ЕО:
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Viale Regina Elena, 299
I-00161 Roma
Италия
Швейцария покрива дължимите от нея разходи за дейностите, извършвани от тези лаборатории в това им качество.
Правомощията и задачите на лабораториите са тези, посочени в дял III и приложение VII от Регламент (ЕО) №
882/2004.
(12) До признаването на съпоставимостта на законодателството на Съюза и на швейцарското законодателство, при износ за
Европейския съюз Швейцария гарантира спазването на посочените по-долу актове и на текстовете за тяхното
прилагане:
1. Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно
замърсителите в храните (ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1).
(+) Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи
животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и на решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО
(ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10).
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2. Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 г. за приемане на предвидения в
Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета списък на ароматичните вещества, за
въвеждането му в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета и
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1565/2000 на Комисията и на Решение 1999/217/ЕО на Комисията (ОВ L 267,
2.10.2012 г., стр. 1).
3. Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно забрана на употребата на определени субстанции с
хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството и за отмяна на директиви
81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и 88/299/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3).
4. Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и
остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО
и решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10);
5. Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. за сближаване на
законодателствата на държавите членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с
йонизиращо лъчение (ОВ L 66, 13.3.1999 г., стр. 16).
6. Директива 1999/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. относно съставянето на
списък на Общността за храни и хранителни съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение (ОВ L 66,
13.3.1999 г., стр. 24).
7. Решение 2002/840/ЕО на Комисията от 23 октомври 2002 г. относно приемане на списък на одобрени
съоръжения в трети страни за облъчване на храните (ОВ L 287, 25.10.2002 г., стр. 40).
8. Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. относно пушилни
ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни (ОВ L 309, 26.11.2003 г., стр. 1).
9. Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите
количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).
10. Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите
в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета,
Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97 (ОВ L 354,
31.12.2008 г., стр. 7).
11. Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките
в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16).
12. Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно арома
тизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за
изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и
Директива 2000/13/ЕО (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34).
13. Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в
храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския
парламент и на Съвета (ОВ L 83, 22.3.2012 г., стp. 1).
14. Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за сближаване на законо
дателствата на държавите членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни
и съставките на храни (ОВ L 141, 6.6.2009 г., стр. 3).
15. Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на
процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологич
ноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и
за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) №
726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).
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„Странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека“
Износ от Европейския съюз за Швейцария и износ от Швейцария за Европейския съюз
Търговски условия
Швейцария (*)

Европейски съюз (*)

Равностойност

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така
както той е изменен преди 31 декември 2014 г.

1. Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския 1. Наредба от 23 ноември 2005 г. относно
клането на животни и проверките на
парламент и на Съвета от 22 май 2001 г.
месото (OAbCV; RS 817.190);
относно определяне на правила за превенция,
контрол и ликвидиране на някои трансмисивни
2. Наредба от 23 ноември 2005 г. на Феде
спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147,
ралния департамент по вътрешни работи
31.5.2001 г., стр. 1);
относно хигиената по време на клането
на животни (OHyAb; RS 817.190.1);
2. Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г.
3. Наредба от 27 юни 1995 г. относно
за установяване на здравни правила относно
епизоотиите (OFE; RS 916.401);
странични животински продукти и производни
продукти, непредназначени за консумация от 4. Наредба от 18 април 2007 г. относно
човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) №
вноса, транзита и износа на животни и Да, със специални
условия
животински
продукти
(OITE;
(RS
1774/2002 (регламент относно странични живо
916.443.10);
тински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г.,
стр. 1);
5. Наредба от 25 май 2011 г. за унищо
жаване на страничните животински
3. Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от
продукти (OESPA; RS 916.441.22).
25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и
на Съвета за установяване на здравни правила
относно странични животински продукти и
производни продукти, непредназначени за
консумация от човека, и за прилагане на
Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на
някои проби и артикули, освободени от вете
ринарни проверки на границата съгласно посо
чената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).

Специални условия
По отношение на своя внос Швейцария прилага същите разпоредби, както разпоредбите по членове 25—28, 30—31 и
приложения XIV и XV (сертификати) от Регламент (ЕС) № 142/2011, в съответствие с членове 41—42 от Регламент (ЕО)
№ 1069/2009.
Търговията с материали от категории 1 и 2 се урежда от член 48 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.
Материалите от категория 3, търгувани между държавите — членки на Европейския съюз, и Швейцария, трябва да бъдат
придружавани от търговските документи и здравните сертификати, предвидени в глава III от приложение VIII към
Регламент (ЕС) № 142/2011, в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 142/2011 и членове 21 и 48 от
Регламент (ЕО) № 1069/2009.
В съответствие с дял II, глава I, раздел 2 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 и глава IV и приложение IX към Регламент (ЕС)
№ 142/2011 Швейцария изготвя списък на своите съответни предприятия.
ГЛАВА II

Други сектори, различни от тези, обхванати от глава I
Износ от Европейския съюз за Швейцария и износ от Швейцария за Европейския съюз
Износът е обект на същите условия, както и търговията вътре в Съюза. Следователно, ако е приложимо, компетентните
органи издават сертификат за потвърждаване на съответствието с тези условия, който да придружава пратките.
Ако е необходимо, образците за сертификати ще бъдат обсъдени в рамките на Съвместния ветеринарен комитет.“
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Допълнение 7 към приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се заменя със следното:
„Допълнение 7
Компетентни органи
ЧАСТ А

Швейцария
Правомощията в областта на ветеринарно-санитарния контрол са поделени между службите на отделните кантони и тези
на Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси. Прилагат се следните разпоредби:
— при износ за Европейския съюз, кантоните отговарят за наблюдението на съответствието с производствените условия и
изисквания, и по-специално за определените със закон проверки и издаването на здравни сертификати, удостоверяващи
спазването на определените стандарти и изисквания;
— Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси отговаря за общата координация, за одитите на
системите за инспекция и за упражняване на необходимата законодателна инициатива с оглед на единното прилагане
на стандартите и изискванията в рамките на швейцарския пазар. Тя отговаря също така за вноса на храните от
животински произход и на другите животински продукти с произход от трети страни. Също така службата отговаря
за разрешенията за износа на страничните животински продукти от категория 1 и 2 за Европейския съюз.
ЧАСТ Б

Европейски съюз
Правомощията са поделени между националните служби на отделните държави — членки на Европейския съюз и
Европейската комисия. Прилагат се следните разпоредби:
— при износ за Швейцария, държавите — членки на Европейския съюз отговарят за наблюдението на съответствието с
производствените условия и изисквания, и по-специално за определените със закон проверки и издаването на здравни
сертификати, удостоверяващи спазването на определените стандарти и изисквания;
— Европейската комисия отговаря за общата координация, за одитите на системите за инспекция и за упражняване на
необходимата законодателна инициатива с оглед на единното прилагане на стандартите и изискванията в рамките на
Единния европейски пазар.“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Допълнение 10 към приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се заменя със следното:

„Допълнение 10
Животински продукти: проверки по границите и плащане на такси
ГЛАВА I

Общи разпоредби
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.
Швейцария

Европейски съюз

1. Решение 2004/292/ЕО на Комисията от 30 март 1. Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS
916.40) и по-специално член 57 от него.
2004 г. относно въвеждането на системата TRACES и
за изменение на Решение 92/486/ЕИО (ОВ L 94, 2. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса, транзита и
31.3.2004 г., стр. 63).
износа на животни и животински продукти (OITE; (RS
916.443.10);
2. Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент
и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на 3. Наредба от 27 август 2008 г. относно вноса и транзита
общите принципи и изисквания на законодателството в
по въздух на животински продукти с произход от трети
областта на храните, за създаване на Европейски орган
страни (OITPA; RS 916.443.13);
за безопасност на храните и за определяне на процедури
относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., 4. Наредба от 16 май 2007 г. Федералния департамент по
вътрешни работи относно проверките на вноса и
стр. 1).
транзита на животни и животински продукти (Наредба
относно проверките OITE; RS 916.443.106);
5. Наредба от 30 октомври 1985 г. относно таксите,
събирани от Федералната служба за безопасност на
храните и ветеринарни въпроси (Наредба относно
таксите на Федералната служба за безопасност на
храните и ветеринарни въпроси; RS 916.472);

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. Комисията, в сътрудничество с Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси, интегрира
Швейцария в компютърната система TRACES, в съответствие с Решение 2004/292/ЕО на Комисията.

2. Комисията, в сътрудничество с Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси, интегрира
Швейцария в системата за бързо предупреждение, предвидена в член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002, по
отношение на разпоредбите, свързани с отказ на достъп на границата за животински продукти.

При отхвърляне на партида, контейнер или товар от страна на компетентен орган на граничен пункт ЕС/Швейцария,
Комисията незабавно уведомява Швейцария.

Швейцария уведомява незабавно Комисията за всяко свързано с пряк или косвен риск за здравето на човека отхвърляне
на партида, контейнер или товар от храни или фуражи от страна на компетентен орган на швейцарски граничен пункт
и спазва правилата за поверителност, предвидени в член 52 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

Специфичните мерки, свързани с това участие, се определят в рамките на Съвместния ветеринарен комитет.
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ГЛАВА II

Ветеринарни проверки, приложими при търговията между държавите — членки на Европейския съюз, и Швейцария
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.

Ветеринарните проверки, приложими при търговията между държавите — членки на Европейския съюз, и Швейцария, се
осъществяват в съответствие с разпоредбите, посочени по-долу:
Европейски съюз

Швейцария

1. Директива 89/608/ЕИО на Съвета от 21 ноември 1. Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS
916.40) и по-специално член 57 от него.
1989 г. относно взаимната помощ между администра
тивните органи на държавите членки и сътрудни
чеството между тях и Комисията, за да се осигури 2. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса, транзита и
износа на животни и животински продукти (OITE; (RS
правилното прилагане на законодателството, свързано с
916.443.10);
ветеринарните и зоотехническите въпроси (ОВ L 351,
2.12.1989 г., стр. 34);
3. Наредба от 27 август 2008 г. относно вноса и транзита
по въздух на животински продукти с произход от трети
2. Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември
страни (OITPA; RS 916.443.13);
1989 г. относно ветеринарните проверки по
отношение на търговията вътре в Общността с оглед
доизграждането на вътрешния пазар (ОВ L 395, 4. Наредба от 16 май 2007 г. Федералния департамент по
вътрешни работи относно проверките на вноса и
30.12.1989 г., стр. 13);
транзита на животни и животински продукти (Наредба
относно проверките OITE; RS 916.443.106);
3. Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември
2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни
правила, регулиращи производството, преработката, 5. Наредба от 28 ноември 2014 г. относно вноса, транзита
и износа на домашни любимци (OITE-AC; RS
разпространението и пускането на пазара на продукти
916.443.14);
от животински произход за консумация от човека (ОВ
L 18, 23.1.2003 г., стр. 11).
6. Наредба от 30 октомври 1985 г. относно таксите,

събирани от Федералната служба за безопасност на
храните и ветеринарни въпроси (Наредба относно
таксите на Федералната служба за безопасност на
храните и ветеринарни въпроси; RS 916.472).

Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

В случаите, предвидени в параграф 8 от Директива 89/662/ЕИО, компетентните органи по местоназначение незабавно
влизат във връзка с компетентните органи на мястото на изпращане. Те предприемат всички необходими мерки и
уведомяват компетентния орган на мястото на изпращане и Комисията за естеството на извършените проверки, за
взетите решения и за основанията за такива решения.
Прилагането на разпоредбите, предвидени в членове 10, 11 и 16 от Директива 89/608/ЕИО и на членове 9 и 16 от
Директива 89/662/ЕИО, е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет.
ГЛАВА III

Ветеринарни проверки, приложими при внос от трети страни
A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е посочено друго, всяка препратка към определен акт се смята за препратка към посочения акт с
последните му изменения.

Проверките, които се отнасят до вноса от трети страни, се осъществяват в съответствие с посочените по-долу разпоредби:
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Европейски съюз

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията от 22 януари 2004 г. за 1.
определяне на процедурите за ветеринарни проверки на граничните
инспекционни пунктове на Общността на продукти, внасяни от
трети страни (ОВ L 21, 28.1.2004 г., стр. 11);
2.
Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията от 5 март 2009 г.
относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от живо
тински произход за лична консумация и за изменение на Регламент
(ЕО) № 136/2004 (ОВ L 77, 24.3.2009 г., стр. 1);
3.
Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета
от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за
организирането на официален контрол върху продуктите от живо
тински произход, предназначени за човешка консумация (ОВ L 139, 4.
30.4.2004 г., стр. 206);
Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета
от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с
цел осигуряване на проверка на съответствието със законодател
ството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване
здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ 5.
L 165, 30.4.2004 г., стр. 1);
Директива 89/608/ЕИО на Съвета от 21 ноември 1989 г. относно
взаимната помощ между административните органи на държавите 6.
членки и сътрудничеството между тях и Комисията, за да се осигури
правилното прилагане на законодателството, свързано с ветери
нарните и зоотехническите въпроси (ОВ L 351, 2.12.1989 г.,
стр. 34);
Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно
забрана на употребата на определени субстанции с хормонално
или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството 7.
и за отмяна на директиви 81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и
88/299/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3);
8.
Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно
мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях
в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви
85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и на решения 89/187/ЕИО и
9.
91/664/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10);
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Швейцария

Закон от 1 юли 1966 г. относно
епизоотиите (LFE; RS 916.40) и поспециално член 57 от него.
Наредба от 18 април 2007 г. относно
вноса, транзита и износа на животни и
животински продукти (OITE; (RS
916.443.10);
Наредба от 27 август 2008 г. относно
вноса и транзита по въздух на живо
тински продукти с произход от трети
страни (OITPA; RS 916.443.13);
Наредба от 16 май 2007 г. Федералния
департамент по вътрешни работи относно
проверките на вноса и транзита на
животни и животински продукти
(Наредба относно проверките OITE; RS
916.443.106);
Наредба от 28 ноември 2014 г. относно
вноса, транзита и износа на домашни
любимци (OITE-AC; RS 916.443.14).
Наредба от 30 октомври 1985 г. относно
таксите, събирани от Федералната служба
за безопасност на храните и ветеринарни
въпроси (Наредба относно таксите на
Федералната служба за безопасност на
храните и ветеринарни въпроси; RS
916.472);
Закон от 9 октомври 1992 г. относно
хранителните продукти (LDAl; RS 817.0);
Наредба от 23 ноември 2005 г. относно
хранителните продукти и предметите за
ежедневна употреба (ODAlOUs; RS
817.02);
Наредба от 23 ноември 2005 г. за
прилагане на законодателството в
областта на хранителните продукти (RS
817.025.21);

Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за
определяне на принципите, които регулират организацията на вете
ринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети
10. Наредба на Федералния департамент по
страни (ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9);
вътрешни работи от 26 юни 1995 г.
Решение 2002/657/ЕО на Комисията от 12 август 2002 г. за
относно чуждите вещества и съставките в
прилагане на Директива 96/23/ЕО на Съвета по отношение изпъл
хранителните продукти (OSEC; RS
нението на аналитични методи и тълкуването на резултати (ОВ
817.021.23).
L 221, 17.8.2002 г., стр. 8);

10. Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за уста
новяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производ
ството, преработката, разпространението и пускането на пазара на
продукти от животински произход за консумация от човека (ОВ
L 18, 23.1.2003 г., стр. 11);
11. Решение 2005/34/ЕО на Комисията от 11 януари 2005 г. за
определяне на хармонизирани стандарти за изпитването на
определени остатъчни вещества в продукти от животински
произход, които се внасят от трети страни (ОВ L 16, 20.1.2005 г.,
стр. 61).
12. Решение 2007/275/ЕО на Комисията от 17 април 2007 г. относно
списъците с животни и продукти, които подлежат на проверка в
граничните
инспекционни
пунктове
съгласно
директиви
91/496/ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета (ОВ L 116, 4.5.2007 г., стр. 9).
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Б. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. За целите на прилагането на член 6 от Директива 97/78/ЕО граничните инспекционни пунктове на държавите —
членки на Европейския съюз са, както следва: граничните инспекционни пунктове, които са одобрени за извършване на
ветеринарните проверки на животински продукти и са посочени в приложение I към измененото Решение
2009/821/ЕО.
2. За целите на прилагането на член 6 от Директива 97/78/ЕО граничните инспекционни пунктове за Швейцария са,
както следва:
Име

Код по TRACES

Вид

Летище Цюрих

CHZRH4

A

Летище Женева

CHGVA4

A

Инспекционен център

Вид на одобрението

Център 1

NHC (*)

Център 2

HC(2) (*)

Център 2

HC(2), NHC (*)

(*) Позоваване на категориите на одобрение, определени с Решение 2009/821/ЕО.

По-нататъшните изменения на списъка с граничните инспекционни пунктове, на техните инспекционни центрове и на
вида на тяхното одобрение са от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет.
Осъществяването на проверки на място е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет въз основа поспециално на член 45 от Регламент (ЕО) № 882/2004 и член 57 от Закона относно епизоотиите.
ГЛАВА IV

Санитарни условия и условия за контрол на търговията между Европейския съюз и Швейцария
За секторите, в които съществува взаимно призната равностойност, животинските продукти, търгувани между държавите —
членки на Европейския съюз, и Швейцария, се придвижват при същите условия, както продуктите, търгувани между
държавите — членки на Европейския съюз. Ако е необходимо, тези продукти се придружават от здравните сертификати,
предвидени за търговията между държавите — членки на Европейския съюз, или определени с настоящото приложение и
налични в системата TRACES.
За останалите сектори остават приложими санитарните условия, определени в допълнение 6, глава II.
ГЛАВА V

Санитарни условия и условия за контрол на вноса от трети страни
I. ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ — ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (*)

(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.

A. Правила относно общественото здраве
1.

Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за сближаване на законодател
ствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и
съставките на храни (ОВ L 141, 6.6.2009 г., стр. 3).

2.

Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите
и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент
(ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО (ОВ L 354,
31.12.2008 г., стр. 34).

3.

Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на
процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни
субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на
Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския
парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).
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4.

Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно
замърсителите в храните (ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1).

5.

Директива 95/45/ЕО на Комисията от 26 юли 1995 г. за определяне на специфични критерии за чистота на
оцветителите, които са предназначени за влагане в храни (ОВ L 226, 22.9.1995 г., стр. 1).

6.

Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно забрана на употребата на определени субстанции с
хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството и за отмяна на директиви
81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и 88/299/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3).

7.

Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и
остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и на
решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10).

8.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 г. за приемане на предвидения в
Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета списък на ароматичните вещества, за въвеждането
му в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1565/2000 на Комисията и на Решение 1999/217/ЕО на Комисията (ОВ L 267, 2.10.2012 г., стр. 1).

9.

Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. за сближаване на законодател
ствата на държавите членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение
(ОВ L 66, 13.3.1999 г., стр. 16).

10. Директива 1999/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. относно съставянето на списък
на Общността за храни и хранителни съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение (ОВ L 66, 13.3.1999 г.,
стр. 24).
11. Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на
правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147,
31.5.2001 г., стр. 1).
12. Решение 2002/840/ЕО на Комисията от 23 октомври 2002 г. относно приемане на списък на одобрени съоръжения в
трети страни за облъчване на храните (ОВ L 287, 25.10.2002 г., стр. 40).“
13. Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на
салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (ОВ L 325,
12.12.2003 г., стр. 1).
14. Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. относно пушилни
ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни (ОВ L 309, 26.11.2003 г., стр. 1).
15. Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за отмяна на някои директиви,
отнасящи се до хигиената на храните и здравните условия при производството и пускането на пазара на някои
продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, и за изменение на Директиви
89/662/ЕИО и 92/118/ЕИО на Съвета и на Решение 95/408/ЕО на Съвета (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 33).
16. Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на
специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).
17. Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специ
фичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени
за човешка консумация (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206).
18. Решение 2005/34/ЕО на Комисията от 11 януари 2005 г. за определяне на хармонизирани стандарти за изпитването
на определени остатъчни вещества в продукти от животински произход, които се внасят от трети страни (ОВ L 16,
20.1.2005 г., стр. 61).
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19. Регламент (ЕО) № 401/2006 на Комисията от 23 февруари 2006 г. за установяване на методи за вземане на проби и
за анализ за целите на официалния контрол на нивата за микотоксини в храни (ОВ L 70, 9.3.2006 г., стр. 12).
20. Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите
количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).
21. Регламент (ЕС) № 252/2012 на Комисията от 21 март 2012 г. за определяне на методи за вземане на проби и анализ
за целите на официалния контрол на съдържанието на диоксини, диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCB) и
недиоксиноподобни PCB в определени храни, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1883/2006 (ОВ L 84, 23.3.2012 г.,
стр. 1).
22. Регламент (ЕО) № 333/2007 на Комисията от 28 март 2007 г. за определяне на методите за вземане на проби и
анализ за официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак, неорганичен калай, 3-MCPD и поли
циклични ароматни хидрокарбони в храни (ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 29).
Б.

Правила относно здравето на животните

1. Директива 92/118/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните
изисквания относно търговията и вноса в Общността на продукти, които не са подчинени по отношение на посочените
изисквания на специалните правила на Общността, посочени в точка 1 от приложение А към Директива 89/662/ЕИО и
по отношение на патогените на Директива 90/425/ЕИО (ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 49).
2. Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила
за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147, 31.5.2001 г.,
стр. 1).
3. Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на
здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от
човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).
4. Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на
Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и
производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по
отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената
директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).
5. Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регу
лиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход
за консумация от човека (ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11).
6. Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аква
култури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (ОВ L 328,
24.11.2006 г., стр. 14).
В. Други специфични мерки (*)
(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.

1.

Временно споразумение относно търговията и митническия съюз между Европейската икономическа общност и
Република Сан Марино — Съвместна декларация — Декларация на Общността (ОВ L 359, 9.12.1992 г., стр. 14).

2.

Решение 94/1/ЕО, ЕОВС на Съвета и на Комисията от 13 декември 1993 г. за сключване на Споразумението за
Европейското икономическо пространство между Европейските общности, техните държави членки и Република
Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия, Кралство
Швеция и Конфедерация Швейцария (ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 1).
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3.

Решение 97/132/ЕО на Съвета от 17 декември 1996 г. относно сключването на Споразумението между Европейската
общност и Нова Зеландия относно санитарните мерки, приложими за търговията с живи животни и животински
продукти (ОВ L 57, 26.2.1997 г., стр. 4).

4.

Решение 97/345/ЕО на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно подписване на Протокол по ветеринарни въпроси в
допълнение към Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и
Княжество Андора (ОВ L 148, 6.6.1997 г., стр. 15).

5.

Решение 98/258/ЕО на Съвета от 16 март 1998 г. относно сключването на Споразумение между Европейската
общност и Съединените американски щати за санитарни мерки за защита на общественото здраве и здравето на
животните при търговията с живи животни и животински продукти (ОВ L 118, 21.4.1998 г., стр. 1).

6.

Решение 98/504/ЕО на Съвета от 29 юни 1998 г. относно сключването на Временно споразумение за търговия и
свързани с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Обединените мексикански щати, от
друга страна (ОВ L 226, 13.8.1998 г., стр. 24).

7.

Решение 1999/201/ЕО на Съвета от 14 декември 1998 г. относно сключване на споразумение между Европейската
общност и правителството на Канада относно санитарните мерки за защита на общественото здраве и здравето на
животните по отношение на търговия с живи животни и животински продукти (ОВ L 71, 18.3.1999 г., стр. 1).

8.

Решение 1999/778/ЕО на Съвета от 15 ноември 1999 г. относно подписването на протокол относно ветеринарните
въпроси, допълващ споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и
местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна (ОВ L 305, 30.11.1999 г., стр. 25).

9.

Протокол 1999/1130/ЕО относно ветеринарни въпроси в допълнение към споразумението между Европейската
общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга
страна (ОВ L 305, 30.11.1999 г., стр. 26).

10. Решение 2002/979/ЕО на Съвета от 18 ноември 2002 г. за подписване и временно прилагане на някои разпоредби на
Договора за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Чили,
от друга страна (ОВ L 352, 30.12.2002 г., стр. 1).
2. Швейцария – законодателство (*)
(*) Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както той е
изменен преди 31 декември 2014 г.

A. Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса, транзита и износа на животни и животински продукти (OITE; (RS
916.443.10);
Б.

Наредба от 27 август 2008 г. относно вноса и транзита с произход на животински продукти по въздух от трети страни
(OITPA; RS 916.443.13).
3. Правила и процедури за прилагане

A. Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси прилага, едновременно с държавите — членки
на Европейския съюз, условията за внос, установени в законодателството, посочено в глава I от настоящото допъл
нение, мерките за прилагане и списъците на предприятията, от които съответният внос е разрешен. Този ангажимент се
прилага по отношение на всички приложими актове, независимо от датата на приемането им.
Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси може да предприема по-ограничителни мерки и
да изисква допълнителни гаранции. В рамките на Съвместния ветеринарен комитет се провеждат консултации с цел
намиране на подходящо решение.
Федералната служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси и държавите — членки на Европейския съюз,
се уведомяват взаимно за специфичните условия за внос, установени на двустранно равнище, които не са обект на
хармонизиране на равнището на Съюза.
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Б.

Граничните инспекционни пунктове на държавите — членки на Европейския съюз, посочени в глава III, част Б, точка
1 от настоящото допълнение, осъществяват проверките по отношение на вноса от трети страни, предназначен за
Швейцария, в съответствие с глава III, част А от настоящото допълнение.

В.

Граничните инспекционни пунктове на Швейцария, посочени в глава III, част Б, точка 2 от настоящото допълнение,
осъществяват проверките по отношение на вноса от трети страни, предназначен за държавите-членки на Съюза, в
съответствие глава III, част А от настоящото допълнение.

Г.

Съгласно разпоредбите на Наредбата от 27 август 2008 г. относно вноса и транзита по въздух на животински
продукти с произход от трети страни (OITPA; RS 916.443.13) Конфедерация Швейцария си запазва възможността
да внася говеждо месо от животни, които е възможно да са били третирани с хормонални стимулатори на растежа.
Износът на такова месо за Европейския съюз е забранен. Освен това Конфедерация Швейцария:
— ограничава използването на такова месо единствено за целите на директната доставка до потребителите чрез
търговски обекти за търговия на дребно при спазване на съответните условия за етикетиране,
— ограничава въвеждането му единствено до швейцарските гранични инспекционни пунктове; и
— поддържа адекватна система на проследимост и насочване, целяща да предотврати всякакви възможности за понататъшно навлизане на територия на държавите — членки на Европейския съюз;
— веднъж годишно представя на Комисията доклад за произхода и местоназначението на вноса, както и списък за
осъществените проверки, с цел гарантиране на спазването на условията, изброени в по-горните тирета;
— в случай на опасения тези разпоредби ще бъдат разгледани от Съвместния ветеринарен комитет.
ГЛАВА VI

Такси
1. За ветеринарните проверки, приложими при търговията между държавите — членки на Европейския съюз, и Швей
цария, не се събират никакви такси.
2. За ветеринарните проверки на вноса от трети страни швейцарските органи се ангажират да събират таксите, свързани с
официалния контрол, предвидени с Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април
2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодател
ството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към
животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Допълнение 11 към приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се заменя със следното:
„Допълнение 11
Звена за контакт

I. За Европейския съюз:
Директор
Ветеринарни и международни въпроси
Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“
Европейска комисия
1049 Брюксел, Белгия
II. За Швейцария:
Директор
Федерална служба за безопасност на храните и ветеринарни въпроси
3003 Берн, Швейцария“.
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