
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2014 НА КОМИСИЯТА 

от 11 ноември 2015 година 

за определяне на технически стандарти за изпълнение относно процедурите и образците за 
предоставяне на информация на органа за групов надзор и относно обмена на информация между 
надзорните органи в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета 

(текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид 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) (1) и по-специално 
член 249, параграф 4 от нея, 

като има предвид, че: 

(1)  Без да се засягат другите форми на сътрудничество и обмен на информация, които могат да възникнат на 
двустранна или многостранна основа между надзорните органи, е изключително важно приемането на процедури 
и образци за улесняване на ефективния и съгласуван обмен на информация между надзорните органи в рамките на 
колегиума на надзорните органи, тъй като колегиумът на надзорните органи следва да бъде основната платформа 
за обмен на информация между надзорните органи на групата. 

(2)  Тези процедури и образци се отнасят до надзорните органи в колегиума на надзорните органи, които под формата 
на координационно споразумение вземат решение за това каква информация е необходима за дейностите, 
извършвани от колегиума на надзорните органи, и условията, при които тя следва да се обменя, в съответствие с 
член 357 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията (2). 

(3)  Ефективният и ефикасен надзор изисква при обмена на информация и при сътрудничеството между надзорните 
органи да се вземат предвид естеството, мащабът и сложността на групата, както и видът на наличната 
информацията и най-актуалните и съществени сведения. 

(4)  Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на 
Комисията от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. 

(5)  Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване проведе обществени консултации по 
проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, 
анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на застрахо
ването, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3), 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Обмен на информация между надзорните органи и колегиума на надзорните органи 

Надзорните органи в рамките на колегиума на надзорните органи обменят редовно информация, но най-малко веднъж 
годишно, а когато е уместно — и на ad-hoc основа. 
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(1) ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1. 
(2) Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) 
(ОВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1). 

(3) 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). 



Член 2 

Краен срок за обмен на информация 

1. Надзорните органи в колегиума на надзорните органи се договарят за сроковете, при които се извършва всеки обмен 
на информация на редовна или ad-hoc основа. 

2. Отклоненията от договорените срокове и основателните причини за тях се съобщават предварително на съответните 
надзорни органи. 

Член 3 

Средства за обмен на информация 

Надзорните органи в колегиума на надзорните органи се договарят за защитения електронен формат, както и за формата 
на данни, чрез които да се обменя информацията. 

Член 4 

Валута 

Освен ако надзорните органи в колегиума на надзорните органи не решат друго като част от координационното 
споразумение, сключено в съответствие с член 248, параграф 4 от Директива 2009/138/ЕO, надзорните органи ще 
съобщават за сумите в информационния обмен в рамките на колегиума на надзорните органи във валутата, в която 
информацията е била докладвана. 

Член 5 

Език 

Освен ако надзорните органи в колегиума на надзорните органи не решат друго като част от координационното 
споразумение, сключено в съответствие с член 248, параграф 4 от Директива 2009/138/ЕO, надзорните органи обменят 
информация на езика, който се използва най-често в рамките на колегиума на надзорните органи. 

Член 6 

Обобщение на информацията, която следва да се обменя в колегиума на надзорните органи 

Надзорният органът за групата предава на другите надзорни органи в колегиума на надзорните органи обобщение на 
информацията, която се обменя съгласно член 357 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като за целта използва 
образеца, посочен в приложение I към настоящия регламент. 

Член 7 

Представяне на основните заключения след процедурата на надзорен преглед 

1. След като другите надзорни органи в колегиума на надзорните органи извършат надзорния преглед на равнището на 
отделното предприятие по силата на член 357, параграф 2, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, те представят 
на надзорния орган за групата основните заключения от прегледа, като за целта използват образеца от приложение II към 
настоящия регламент. 

2. След като надзорният орган за групата извърши надзорния преглед на равнището на групата по силата на член 357, 
параграф 3, буква а), точка iii) от Делегиран регламент (ЕС) № 2015/35, той представя на другите надзорни органи в 
колегиума на надзорните органи основните заключения от прегледа, като за целта използва образеца от приложение II 
към настоящия регламент. 

12.11.2015 г. L 295/12 Официален вестник на Европейския съюз BG    



Член 8 

Сътрудничество и обмен на информация между надзорните органи извън рамките на колегиума на 
надзорните органи 

1. Когато даден надзорен орган сподели на двустранна или многостранна основа с някои от другите надзорни органи в 
колегиума на надзорните органи информация, която е от значение за надзора на групата, той докладва в разумен срок 
информацията на надзорния орган за групата. Надзорният орган на групата се ангажира при следващото заседание или 
преди това да разпространи информацията до всички други съответни надзорни органи в рамките на колегиума на 
надзорните органи. 

2. Когато даден надзорен орган в колегиума на надзорните органи получи информация от трета страна, която е от 
значение за надзора на групата, и сподели тази информация с някои от другите надзорни органи в колегиума на 
надзорните органи, той, спазвайки изискванията за поверителност, наложени от третата страна или съгласно закона, във 
възможно най-голяма степен докладва в разумен срок информацията на надзорния орган за групата. Надзорният орган на 
групата се ангажира при следващото заседание или преди това да разпространи информацията до всички други съответни 
надзорни органи в рамките на колегиума на надзорните органи. 

Член 9 

Влизане в сила 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на 
Европейския съюз. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави 
членки. 

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2015 година. 

За Комисията 

Председател 
Jean-Claude JUNCKER  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Обобщение на информацията, която трябва да се обменя в колегията на надзорните органи 

Вид на информацията  

Наименование на 
предприятието 

Отчет за 
платежоспо
собността и 

финансовото 
състояние 

Редовен отчет 
за надзора 

Образци за 
количествено 

отчитане 

Основни 
заключения от 
процедурата на 

надзорен 
преглед 

Други 
подбрани 

данни 

Участващо 
предприятие 

Елемент      

Честота      

Краен срок      

Дъщерно пред
приятие 

Елемент      

Честота      

Краен срок      

Друго свързано 
предприятие 

Елемент      

Честота      

Краен срок       

В обобщението се уточняват елементите на информацията, която трябва да се обменя, включително съответните части на 
описателните доклади съответните образци за количествено отчитане, основните заключения в резултат на процедурата за 
надзорен преглед и други подбрани данни, както и сроковете и честотата, договорени от колегиума на надзорните органи.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Представяне на основните заключения от процедурата на надзорен преглед 

Наименование на отделното предприятие или на група  

Резултати от оценката на риска и съответните планирани надзорни дейности 

Описание  

Констатации от проверките на място и дейности от разстояние 

Описание  

Съответни надзорни мерки 

Описание   

Основните заключения от процеса на надзорен преглед следва да включват резултатите от оценката на риска, съответните 
планирани надзорни дейности, констатациите от проверките на място, инспекциите на място и дейностите от разстояние 
и съответните надзорни мерки, договорени в колегиума на надзорните органи.  
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	РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2014 НА КОМИСИЯТА от 11 ноември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение относно процедурите и образците за предоставяне на информация на органа за групов надзор и относно обмена на информация между надзорните органи в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) 

