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На 3 февруари 2011 г. Европейският парламент и на 2 март 2011 г. Съветът решиха, в 
съответствие с член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да се 
консултират с Европейския икономически и социален комитет относно 
 

„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2009/138/ЕО във връзка с 
правомощията на Европейския орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване и на Европейския орган за ценни книжа и пазари“ 
COM(2011) 8 окончателен - 2011/0006 COD. 

 
Специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която беше 
възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
5 април 2011 г. 
 
На 471-вата си пленарна сесия, проведена на 4 и 5 май 2011 г. (заседание от 5 май 2011 г.), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 
111 гласа „за“, 1 глас „против“ и 4 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК приветства горещо Предложението на Европейската комисия за директива 

за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2009/138/ЕО. Комитетът подкрепя 
усилията на Комисията за промени в секторното законодателство, които да позволят на 
Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) да работи ефективно. Комитетът 
потвърждава неотклонната си подкрепа за новите разпоредби относно надзора върху 
застраховането („Платежоспособност II“), по-специално с оглед на опита от 
неотдавнашната финансова криза. 

 
1.2 Въпреки това стремежът за качествени стандарти за платежоспособност следва да 

отчете необходимостта от гарантиране на капацитета на застрахователните 
пазари да поемат рисковете на клиентите си и да изпълняват ролята си на доставчици 
на финансови услуги на общности и предприятия от всякакъв размер. 

 
1.3 ЕИСК приветства по-нататъшното изменение на Директива „Платежоспособност II“ по 

отношение на преходните разпоредби, в допълнение на двумесечното удължаване на 
срока за изпълнение. 
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1.4 ЕИСК подчертава принципната необходимост от преход от настоящата система 
(„Платежоспособност I“) към новата система („Платежоспособност II“). Преходът към 
новия режим следва да бъде плавен. Следва да се избягват пазарните смущения 
посредством подход, който обвързва по един съгласуван начин мерките по надзора с 
преходните разпоредби. „Платежоспособност ІІ“ не следва да доведе до пазарна 
консолидация, особено по отношение на малките и средните застрахователни 
дружества. 

 
1.5 Преходните мерки, представени в настоящото предложение, следва да дават 

възможност за процес на постепенно въвеждане/постепенно извеждане от действие, 
който да отчита капацитета на дружествата за осъществяване на промените. За 
продължителността на прехода е определен максимален срок, който Комисията може 
да съкрати, ако и когато възникнат основателни доказателства, позволяващи това. 
Очевидно е, че преходните срокове ще бъдат различни по отношение на различни 
области. 

 
1.6 Графикът за изпълнение следва да отразява по реалистичен начин капацитета на 

надзорните органи и на застрахователните дружества, включително по-малките 
дружества, да постигнат целите, набелязани в Директива „Платежоспособност ІІ“. 
ЕИСК призовава Комисията и Европейския орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) да осигурят условия новият режим да не доведе до 
административно претоварване и да не е прекомерно сложен, което би имало 
отрицателно въздействие върху качеството на предоставяната на потребителите услуга. 

 
1.7 ЕИСК подкрепя демократичното легитимиране на бъдещия европейски набор от 

разпоредби („единният европейски правилник“) за застрахователите. Следва също така 
да се обмисли определянето на подходящия обхват на техническите стандарти като 
допълнителен инструмент за сближаване в областта на надзора и с оглед изготвянето 
на единен европейски правилник. 

 
 
1.8 ЕИСК смята, че следва да се направи ясно разграничение, от една страна, между 

въпросите, които са от чисто техническо естество и тези, които са политически и са в 
пълномощията на институциите на Общността, разполагащи с политически мандат, от 
друга. 

 
1.9 ЕИСК подчертава обаче статута на ЕОЗППО като автономен орган. Във връзка със 

задачата му да съдейства за изготвянето на единен европейски правилник, ЕОЗППО 
действа в рамките на правомощията, предоставени му от законодателните институции, 
които носят политическа отговорност. 

 



- 3 - 

INT/567 - CESE 796/2011   EN – DB/NA/TD-NA/TD/ai/tp .../... 

1.10 ЕИСК изразява убеждението, че застрахователният сектор следва да продължи да 
предлага на потребителите гарантирани дългосрочни пенсии и да остане техен 
надежден партньор, който ще ги обезпечава и на стари години. Следователно за 
изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност е необходима 
подходяща срочна структура на лихвения процент. ЕИСК се застъпва за решение, което 
да даде възможност да се гарантира икономическата жизнеспособност на подобни 
продукти. 

 
1.11 ЕИСК препоръчва също така прилаганите при такива изчисления методи да не се 

разглеждат само като технически въпрос, а да бъдат определени под надзора на 
Парламента и Съвета и да отразяват политическите последствия, които 
установяването на подобни методи може да има върху общото равнище на готовност на 
гражданите във връзка с увеличаването на очакванията за продължителност на живота 
и ниския коефициент на заместване от страна на по-младите поколения. 

 
1.12 ЕИСК подчертава колко е важно редовно да се провеждат консултации с групите на 

заинтересованите страни в рамките на ЕОЗППО, които включват представители на 
сектора, на профсъюзите от сектора, потребителите на финансови услуги, както и 
академични преподаватели в областта на регулирането и надзора. 

 
2. Контекст и общи бележки 
 
2.1 На 19 януари 2011 г. Комисията прие предложение за директива, предназначена да 

измени две директиви от по-ранен етап, които имат отношение към дейностите, 
попадащи в рамките на сектора на финансовите услуги - Директивата за проспектите и 
Директива „Платежоспособност ІІ“. Предложението се нарича „Директива „Омнибус 
ІІ“, тъй като е втората директива, която групира различни изменения на 
съществуващите директиви, за да ги адаптира към новата европейска структура за 
финансов надзор. 

 
2.2 Директива „Платежоспособност ІІ“ обхваща започването и осъществяването на 

застрахователна и презастрахователна дейност. Изчерпателно подготвената реформа на 
европейския надзор върху застрахователното дело цели устойчивото укрепване на 
застрахователния сектор и повишаване на конкурентоспособността му - капиталовите 
изисквания спрямо застрахователите ще бъдат в много по-голяма степен основани на 
риска (Стълб І). Изискванията за качествено управление на риска (Стълб ІІ) и 
отчетността от страна на застрахователите (Стълб ІІІ) също ще бъдат осъвременени. 
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2.3 Целта на Директива „Омнибус II“ е адаптирането на европейските разпоредби относно 
надзора в съответствие със заключенията на групата на високо равнище, 
председателствана от г-н Jacques de la Rosière, и със съобщението на Комисията от 
май 2009 г., в което се предлага създаването на Европейска система на финансов надзор 
(ЕСФН), състояща се от мрежа от национални органи за надзор, които работят заедно с 
новите Европейски надзорни органи (ЕНО). 

 
2.4 В приетите от ЕИСК становища (inter alia ЕИСК 100/2010 и 446/2010) относно новата 

структура на надзора, се заявява широка подкрепа за реформите и се подчертава 
разграничението, което следва да се прави между техническите аспекти и 
политическите въпроси, като виждането за последните е, че те са в пълномощията на 
институциите на Общността, разполагащи с политически мандат. В становищата на 
ЕИСК се подчертава необходимостта новите органи да поддържат диалог с 
представителните органи на сектора на финансовите услуги, профсъюзите, 
потребителите на финансови услуги и, по сходен начин, с ЕИСК като представител на 
организираното гражданско общество в Европа. 

 
2.5 ЕИСК заяви своята принципна подкрепа за работата на Комисията по предоставянето 

на правомощия на новосъздадените органи, които ще им позволят да определят 
технически стандарти и да разрешат различията между националните надзорни органи, 
като настоящото предложение си поставя за цел да извърши това в областта на ценните 
книжа, застраховките и професионалните пенсии. 

 
2.6 ЕИСК оценява положително основните цели на директивата, а именно да предостави 

защита на всички потребители на финансови услуги и да гарантира стабилността на 
пазарите чрез гъвкав подход, нейната ангажираност с принципите на необходимостта и 
пропорционалността при осъществяването на напредък по отношение на сближаването 
в областта на надзора, както и изработването на единен европейски правилник. Тези 
цели могат да допринесат за постигане на напредък в процеса на изграждане на 
единния пазар в по-голяма реалност и за задържане на Европа на челното място по 
отношение на международните стандарти, без да губи връзка с международните пазари 
на финансови услуги. 

 
2.7 Директива „Омнибус ІІ“ изменя най-вече Директива „Платежоспособност ІІ“, като 

предвижда нови правомощия във връзка със задължителните технически стандарти и 
хармонизира процедурите за мерките по прилагането с Договора от Лисабон. В 
предложението са включени изменения от общ характер, които са стандартни за по-
голямата част от законодателството за финансовия сектор, включено в Директива 
„Омнибус-І“, и са необходими за функционирането на директивите в контекста на 
новите органи, като например преименуването на Комитета за европейско застраховане 
и професионален пенсионен надзор (КЕЗППН) в „ЕОЗППО“ и осигуряването на 
подходящи канали за обмен на информация. 
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2.8 В предложението също така се адаптира съществуващият режим на правомощията за 
прилагане („Ниво-2“) към Договора от Лисабон. Директива „Платежоспособност ІІ“ 
влезе в сила преди новия Договор. Следователно е необходимо да се пристъпи към 
трансформиране на съществуващите мандати на ниво 2 в мандати за делегирани актове, 
за мерки по прилагането или за регулаторни технически стандарти. Следва да бъдат 
предвидени подходящи процедури за контрол. 

 
2.9 В Директива „Платежоспособност ІІ“ също са включени преходни разпоредби. Това е 

необходимо с оглед осигуряване на плавен преход към новия режим. Следва да се 
избягват пазарните смущения и следва също така да е възможно да се отчита 
въздействието върху цялата гама от важни застрахователни продукти. 

 
3. Изменения на Директива „Платежоспособност ІІ“ 
 
3.1 В своето становище относно Директива „Платежоспособност ІІ“ (ЕИСК 976/2008), 

ЕИСК приветства големите усилия, положени за укрепване на застрахователния 
сектор и за повишаване на конкурентоспособността му чрез подобряване на 
разпределението на капитала, управлението на риска и отчетността. В това отношение 
ЕИСК смята, че „Платежоспособност ІІ“ представлява и верният отговор в резултат на 
опита, натрупан по време на неотдавнашната финансова криза. Комитетът подкрепя 
Комисията в подхода ѐ да не въвежда коренни промени в Директива 
„Платежоспособност ІІ“. При все това в случаите, когато адаптирането на мерките по 
прилагането изглежда неподходящо, може да се наложи да се внесат повече промени в 
специфични области с ограничен обхват. 

 
3.2 С течение на времето във връзка с предизвиканата от кризата с търговията с кредитни 

деривати загриженост по отношение на целесъобразността на всички финансови 
дейности, се породиха редица опасения, че усъвършенстването на стандартите за 
платежоспособност, приложими към застрахователните дейности, ще бъде повлияно от 
предположения, породени от стремеж за избягване на прекомерния риск. ЕИСК приема 
изявленията на Комисията, потвърждаващи ангажимента ѐ да поддържа балансиран 
поглед по отношение на тези стандарти. Комитетът призовава Комисията да избягва 
създаването на проблеми, свързани с нестабилност, в сектор, в който дългосрочните 
ангажименти са ръководното правило. 
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3.3 От началото на процеса на реформа на „Платежоспособност ІІ“ са осъществени 
няколко кръга проучвания, свързани с количествената оценка на въздействието, като 
най-скорошното от тях, известно като QIS 5, обхващаше около две трети от 
европейския застрахователен пазар. Резултатите бяха публикувани неотдавна от 
ЕОЗППО и изискват допълнителен задълбочен анализ. От проведените оценки на 
въздействието обаче става ясно, че сроковете и мащабът на преминаването към новия 
режим могат да имат сериозни последствия за наличността и достъпността на 
застрахователните продукти за населението, предприятията и домакинствата, както и 
за оперативните условия на застрахователните дружества. 

 
3.4 Комитетът потвърждава заявената си подкрепа за принципите на пропорционалност и 

гъвкавост. Комитетът набляга, че това следва да доведе до ясни и подходящи 
изисквания, и че е целесъобразно да се вземе предвид разнообразието в 
застрахователния пазар, както по отношение на размера, така и по отношение на 
естеството на застрахователните дружества. На настоящия етап ЕИСК е загрижен, че 
прилагането на „Платежоспособност ІІ“ ще внесе степен на сложност, с която 
малките и средните застрахователни дружества няма да могат да се справят. 

 
3.5 От основно значение е преходните разпоредби относно „Платежоспособност ІІ“ и 

европейският финансов надзор да бъдат формулирани по подходящ начин, който 
гарантира стабилността на застрахователните пазари. Тези цели ще бъдат изложени 
на риск, ако не се определи правилната посока в настоящия момент. 

 
Отсрочка до 1 януари 2013 г. 

 
3.6 ЕИСК одобрява удължаването с два месеца на срока за изпълнение на 

„Платежоспособност ІІ“, която ще влезе в сила на 1 януари 2013 г. 
 
3.7 ЕИСК изразява съгласие с Комисията, че е по-добре новият режим 

„Платежоспособност ІІ“, с неговите нови изисквания по отношение на изчисленията, 
отчетността и други дейности, да започне да се прилага от стандартното за повечето 
застрахователни дружества начало на финансовата година (1 януари), вместо в хода 
на финансовата година, както е предложено в Директива „Платежоспособност ІІ“ 
(1 ноември). Вследствие на това другите дати, посочени в 
Директива „Платежоспособност ІІ“, по-специално по отношение на преходните 
разпоредби и клаузата за преразглеждане, трябва също да се удължат с два месеца, 
както е предвидено и в „Омнибус ІІ“. 
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Преходен режим 
 
3.8 Предложението на Комисията е в отговор на призива да се смекчи преходът от 

актуализираните стандарти по „Платежоспособност І“ към стандартите по 
„Платежоспособност ІІ“, да се избегнат пазарните смущения. Групи, извършващи 
дейност във и извън рамките на ЕС, ще могат по-ефективно да управляват развитието 
на своята стопанска дейност. 

 
3.9 Важно е преходът да обхваща всички три стълба на „Платежоспособност ІІ“: 

ЕИСК е съгласен с Комисията, че следва да е възможно да се определят преходни 
разпоредби по отношение на изчисленията, управлението и отчетността. Необходимо е 
да се вземе предвид въздействието върху съвкупността от застрахователни продукти, 
които са важни за националните пазари. Петата количествена оценка на въздействието 
(QIS5) следва да се разглежда като първостепенен източник на преценка относно 
преходните изисквания. В QIS5 се констатира спешна необходимост от една 
последователна концепция за преход (поетапно въвеждане в действие/поетапно 
извеждане от действие), така че и дружествата и надзорните органи да имат 
достатъчно време да се подготвят по подходящ начин. 

 
3.10 ЕИСК препоръчва да се извърши внимателна оценка на начина, по който тези преходни 

разпоредби биха могли да се обвържат съгласувано с дейностите в областта на 
надзора, в случай на неспазване на новите разпоредби. При осъществяването на 
гладкия преход следва също така да се вземат предвид и настоящите нива на надзорна 
интервенция, които да гарантират, че защитата на титулярите на полици няма да е 
по-слаба, отколкото е понастоящем. 

 
3.11 ЕИСК препоръчва преходът да е по-ясно свързан с актуализираните стандарти по 

режима „Платежоспособност І“, като минимално (факултативно) равнище. 
 
3.12 По отношение на отчетността ЕИСК препоръчва по-подробното разработване не само 

на методите, но и на съдържанието и на графика на отчетните дейности по време на 
преходния период. Поради колебанията относно това, което следва да се включи в 
тримесечните отчети, пък дори и в уводната декларация, изглежда по-уместно да се 
даде възможност за срок на адаптация към отчетните стандарти след датата 
1 януари 2013 г. Това ще бъде особено важно за малките и средните дружества. По-
специално от взаимоспомагателните дружества и другите застрахователи, които нямат 
достъп до фондовата борса, не следва да се изисква да отговарят на същите отчетни 
задължения, както международните публично търгувани дружества, които изготвят 
сметки съгласно Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) от 
самото начало, или да работят в рамките на същите кратки срокове. 
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Осигуряване на дългосрочни гаранции за пенсиите 
 
3.13 ЕИСК неведнъж е подчертавал важността на разумното и добре управлявано 

пенсионно застраховане и на другите форми на обезпечение на старините в контекста 
на застаряващите европейски общества – последно в становището си относно „Зелена 
книга за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи“ на 
Европейската комисия (EESC 72/2011). 

 
3.14 Разработването на политики относно изчисляването на лихвения процент за пенсиите е 

от изключително голямо значение за условията, при които потребителите ще могат да 
получават тази форма на закрила. ЕИСК изразява загриженост относно срочната 
структура на лихвения процент, която е обект на разисквания в момента. Тя вероятно 
ще доведе до значително понижение в предлагането и повишение на цените на 
пенсионните продукти. 

 
3.15 В това отношение ЕИСК изразява критично отношение към факта, че съгласно 

предложената от Комисията Директива „Омнибус ІІ“, срочната структура на лихвения 
процент и премиите за неликвидност няма да се определят от законодателни органи. 
Срочната структура на лихвения процент и лихвеният риск определят бъдещето на 
частното обезпечаване на старините. Подобно важно политическо решение не може 
да бъде взето единствено на административното равнище на ЕОЗППО. 

 
Предизвикателства за ЕОЗППО 

 
3.16 В основен смисъл поради това, че нито настоящото предложение, нито мерките по 

прилагането са все още приети, има вероятност сроковете за ефективното влизане на 
„Платежоспособност ІІ“ в действие да бъдат голямо предизвикателство. 
Застрахователните дружества не могат да носят отговорност за указания, които ще 
бъдат публикувани на по-късен етап. Следователно ЕИСК насърчава Комисията 
своевременно да издаде такива указания или да предвиди разумни срокове за 
адаптация. 

 
3.17 Подобно на горното ЕИСК отчита значителната по обем работа, с която се е наел 

ЕОЗППО, особено предвид обстоятелството, че този надзорен орган все още е в процес 
на разрастване и че все още не е достигнал очакваната степен на обезпеченост с 
персонал. Следователно ЕИСК смята, че обмисляното предложение може да превиши 
наличния капацитет на ЕОЗППО и очаква Комисията да направи преценка на баланса 
на приоритетите, които трябва да бъдат възложени. 
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3.18 ЕИСК е на мнение, че трябва да се прецени внимателно дали ЕОЗППО ще има 
достатъчно ресурси за правомощията и задачите, които му се възлагат по линия на 
Директива „Омнибус ІІ“, по-специално по отношение на въвеждането на технически 
данни и на обвързващото посредничество, когато влезе в сила „Платежоспособност ІІ“. 
Предложението ЕОЗППО да разработи проект на мерки по прилагането най-късно до 
31 декември 2011 г. изглежда доста амбициозно. 

 
3.19 ЕИСК осъзнава факта, че ЕОЗППО е в процес на набиране на персонал и знания. 

Преходният режим трябва да отразява ресурсното обезпечение на ЕОЗППО, за да се 
избегнат смущенията. Ресурсите следва да бъдат в съответствие с правомощията и 
задачите. 

 
3.20 Това може да наруши баланса на отговорностите между надзорните органи на 

държавите-членки, които следва да извършват ежедневния надзор на дружествата в 
тяхната юрисдикция по един последователен начин, и новия надзорен орган. 

 
3.21 По-конкретно ЕИСК смята, че органът за групов надзор следва да бъде утвърден 

като изпълняващ главна роля в одобряването на вътрешните за групата модели, и че 
директивата следва да не оставя съмнение относно разпределението на съответните 
правомощия и отговорности. 

 
3.22 ЕИСК изразява убеждението, че Комисията с право разглежда редицата различни роли 

на националните надзорни органи и на ЕОЗППО - новият надзорен орган на ЕС в 
областта на застраховането. Важно е да се намери подходящ начин за включване на 
възможността ЕОЗППО да разрешава балансирано разногласия по отношение на 
онези области, към които се прилагат общовалидни процедури на вземане на решения в 
съответствие с Директива „Платежоспособност ІІ“ или друго секторно 
законодателство. 

 
Правомощия по прилагането 

 
3.23 ЕИСК е на мнение, че функционирането на „системата Lamfalussy“ за осъществяване 

на финансово регулиране на различни правни равнища изисква наличието на 
последователна каскадна система, която да гарантира, че техническите стандарти 
надграждат мерките по прилагането, така че регулирането на всички въпроси да 
става въз основа на политическа отговорност, особено предвид принципа на 
субсидиарност, и че мерките по прилагането имат еднаква и ясна цел. 

 
3.24 ЕИСК отбелязва предложението на Комисията за задължителни технически стандарти 

(ниво 3) в областите, за които вече са предвидени мерки по прилагането (ниво 2). 
Допълнителните задължителни технически стандарти следва да имат ограничен 
обхват. Желателно е бъдещият баланс между европейските институции, осъществен 
чрез делегирането на правомощия, да се характеризира с по-голяма яснота. 
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3.25 ЕИСК смята, че подреждането по приоритет на задължителните технически стандарти 

може да бъде от съществено значение за осигуряване на качеството на 
хармонизираните разпоредби. Някои технически стандарти по прилагането може да не 
са необходими от самото начало на действието на „Платежоспособност ІІ“ и така 
ЕОЗППО ще има повече време да ги разработи като отчита практиката в сектора и 
опита на надзорните органи. Други технически стандарти по прилагането може да се 
третират като факултативни („възможни“) и следва да се въвеждат само при 
възникването на потребност от хармонизиране в бъдеще. 

 
3.26 Следва внимателно да се обмисли обхватът на техническите стандарти. Струва си да се 

повдигне въпросът дали предвидената плътност на регулиране наистина е 
необходима на европейско равнище от гледна точка на субсидиарността. Ако има 
съмнения, тогава за отделните мерки по прилагането (ниво 2) не следва да се 
предвиждат допълнителни технически стандарти (ниво 3); така например ниво 3 не би 
било наложително по отношение на оценката на собствения риск и 
платежоспособността (ОСРП), на класификацията на собствените средства или на 
обособените за определена цел средства. 

 
3.27 Разпоредбите на няколко равнища няма да са прозрачни. Освен това е възможно да има 

национални отклонения по отношение на един и същ предмет на регулиране. Това би 
породило твърде голяма сложност - по-специално за малките и средните дружества. 
Друг аспект, който също се нуждае от внимателно обмисляне, е предложеното 
разширяване на обхвата на някои мерки по прилагането от гледна точка на тяхното 
съдържание. 

 
Брюксел, 5 май 2011 г. 
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