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Изменение 119
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За подобряването и развитието на 
единния пазар на банкови услуги на 
дребно обаче може да бъде направено 
още. По-специално, липсата на 
прозрачност и съпоставимост на 
таксите, както и трудностите при
прехвърлянето на платежните 
сметки, продължават да издигат 
бариери пред разгръщането на един 
напълно интегриран пазар.

(3) За подобряването и развитието на 
единния пазар на банкови услуги на 
дребно обаче може да бъде направено 
още, въпреки че не е ясно, че е налице 
съществено търсене за 
трансгранично прехвърляне на
платежни сметки.

Or. en

Изменение 120
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съществуващите понастоящем 
условия на единния пазар могат да 
ограничат доставчиците на услуги 
при упражняването на свободния им 
избор на установяване или 
предоставяне на услуги в рамките на 
Съюза, тъй като привличането на 
клиенти е трудно при навлизането на 
нов пазар. То често е свързано и с 
големи инвестиции, които са 
оправдани само ако доставчикът 
предвижда достатъчно възможности 
и съответно търсене от страна на 
потребителите. Ниската мобилност 
на потребителите по отношение на 

заличава се
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финансовите услуги на дребно се 
дължи до голяма степен на липсата 
на прозрачност и съпоставимост на 
таксите и предлаганите услуги, 
както и на трудностите при 
прехвърлянето на платежните 
сметки. Тези фактори обуславят 
също така свиване на търсенето, още 
повече в трансграничен контекст.

Or. en

Обосновка

Няма почти никакви доказателства, които да сочат, че ниската мобилност на 
потребителите в тази сфера се дължи на липсата на прозрачност или 
съпоставимост.

Изменение 121
Вернер Ланген

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съществуващите понастоящем 
условия на единния пазар могат да 
ограничат доставчиците на услуги при 
упражняването на свободния им избор 
на установяване или предоставяне на 
услуги в рамките на Съюза, тъй като 
привличането на клиенти е трудно при 
навлизането на нов пазар. То често е 
свързано и с големи инвестиции, които 
са оправдани само ако доставчикът 
предвижда достатъчно възможности и 
съответно търсене от страна на 
потребителите. Ниската мобилност на 
потребителите по отношение на 
финансовите услуги на дребно се дължи 
до голяма степен на липсата на 
прозрачност и съпоставимост на таксите 
и предлаганите услуги, както и на 
трудностите при прехвърлянето на 
платежните сметки. Тези фактори 

(4) Съществуващите понастоящем 
условия на единния пазар могат да 
ограничат доставчиците на услуги при 
упражняването на свободния им избор 
на установяване или предоставяне на 
услуги в рамките на Съюза, тъй като 
привличането на клиенти е трудно при 
навлизането на нов пазар. То често е 
свързано и с големи инвестиции, които 
са оправдани само ако доставчикът 
предвижда достатъчно възможности и 
съответно търсене от страна на 
потребителите. Ниската мобилност на 
потребителите в някои държави членки
по отношение на финансовите услуги на 
дребно се дължи до голяма степен на 
липсата на прозрачност и 
съпоставимост на таксите и 
предлаганите услуги, както и на 
трудностите при прехвърлянето на 
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обуславят също така свиване на 
търсенето, още повече в 
трансграничен контекст.

платежните сметки.

Or. de

Изменение 122
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съществуващите понастоящем 
условия на единния пазар могат да 
ограничат доставчиците на услуги при 
упражняването на свободния им избор 
на установяване или предоставяне на 
услуги в рамките на Съюза, тъй като 
привличането на клиенти е трудно при 
навлизането на нов пазар. То често е 
свързано и с големи инвестиции, които 
са оправдани само ако доставчикът 
предвижда достатъчно възможности и 
съответно търсене от страна на 
потребителите. Ниската мобилност на 
потребителите по отношение на 
финансовите услуги на дребно се дължи 
до голяма степен на липсата на 
прозрачност и съпоставимост на таксите 
и предлаганите услуги, както и на 
трудностите при прехвърлянето на 
платежните сметки. Тези фактори 
обуславят също така свиване на 
търсенето, още повече в трансграничен 
контекст.

(4) Съществуващите понастоящем 
условия на единния пазар могат да 
ограничат доставчиците на услуги при 
упражняването на свободния им избор 
на установяване или предоставяне на 
услуги в рамките на Съюза, тъй като 
привличането на клиенти е трудно при 
навлизането на нов пазар. То често е 
свързано и с големи инвестиции, които 
са оправдани само ако доставчикът 
предвижда достатъчно възможности и 
съответно търсене от страна на 
потребителите. Ниската мобилност на 
потребителите по отношение на 
финансовите услуги на дребно се дължи 
до голяма степен на липсата на 
прозрачност и съпоставимост на таксите 
и предлаганите услуги, както и на 
трудностите при прехвърлянето на 
платежните сметки. Тези фактори 
обуславят също така свиване на 
търсенето.

Or. en

Изменение 123
Сайед Камал
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Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Освен това съществени пречки 
пред изграждането на единния пазар в 
сферата на платежните сметки 
могат да възникнат при 
фрагментиране на съществуващите 
правни уредби в отделните държави 
членки. Налице са различия в 
съществуващите на национално 
равнище разпоредби по отношение на 
платежните сметки, и по-специално 
по отношение на съпоставимостта 
на таксите и прехвърлянето на 
платежните сметки. По отношение 
на прехвърлянето на сметки липсата 
на единни задължителни мерки на 
равнището на ЕС бе причина за 
несходства в националните практики 
и мерки. Тези разлики са още по-ясно 
изразени що се отнася до 
съпоставимостта на таксите, за 
която на равнището на ЕС не 
съществуват никакви мерки, дори въз 
основа на саморегулиране. Ако предвид 
факта, че банките имат 
склонността да съобразяват 
практиките си с националните 
пазари, в бъдеще тези различия се 
разраснат, това ще доведе до 
повишаване на разходите за 
извършване на дейност в друга 
държава спрямо разходите за 
местните доставчици и така ще 
направи осъществяването на 
стопанска дейност зад граница по-
малко привлекателно. 
Трансграничната дейност в рамките 
на вътрешния пазар е 
възпрепятствана от пречките, които 
стоят пред възможността на 
потребителите да откриват 
платежни сметки зад граница. 
Съществуващите рестриктивни 
критерии за допустимост могат да 

заличава се
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попречат на европейските граждани 
да се придвижват свободно в рамките 
на Съюза. Предоставянето на достъп 
до платежна сметка за всички 
потребители ще им даде възможност 
за участие на вътрешния пазар и за 
оползотворяване на предимствата на 
единния пазар.

Or. en

Обосновка

Много от твърденията, свързани с вътрешния пазар на финансови услуги на дребно, 
не се основават на изследвания, подкрепени с доказателства. Не е ясно, че 
създаването на услуга по прехвърляне на платежна сметка на равнището на ЕС е 
основателно, като се имат предвид свързаните с това огромни разходи, 
постигнатият напредък по отношение на установяването на ЕЗПЕ и липсата на 
търсене на такава услуга.

Изменение 124
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Освен това съществени пречки пред 
изграждането на единния пазар в 
сферата на платежните сметки могат да 
възникнат при фрагментиране на 
съществуващите правни уредби в 
отделните държави членки. Налице са 
различия в съществуващите на 
национално равнище разпоредби по 
отношение на платежните сметки, и по-
специално по отношение на 
съпоставимостта на таксите и 
прехвърлянето на платежните сметки. 
По отношение на прехвърлянето на 
сметки липсата на единни задължителни 
мерки на равнището на ЕС бе причина 
за несходства в националните практики 
и мерки. Тези разлики са още по-ясно 

(5) Освен това съществени пречки пред 
изграждането на единния пазар в 
сферата на платежните сметки могат да 
възникнат при фрагментиране на 
съществуващите правни уредби в 
отделните държави членки. Налице са 
различия в съществуващите на 
национално равнище разпоредби по 
отношение на платежните сметки, и по-
специално по отношение на 
съпоставимостта на таксите и 
прехвърлянето на платежните сметки. 
За да се завърши изграждането на 
единния пазар в сферата на 
платежните сметки и за да се 
превърне ЕС в приобщаващо и 
съвременно цифрово пространство, е 
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изразени що се отнася до 
съпоставимостта на таксите, за която на 
равнището на ЕС не съществуват 
никакви мерки, дори въз основа на 
саморегулиране. Ако предвид факта, че 
банките имат склонността да 
съобразяват практиките си с 
националните пазари, в бъдеще тези 
различия се разраснат, това ще доведе 
до повишаване на разходите за 
извършване на дейност в друга държава 
спрямо разходите за местните 
доставчици и така ще направи 
осъществяването на стопанска дейност 
зад граница по-малко привлекателно. 
Трансграничната дейност в рамките на 
вътрешния пазар е възпрепятствана от 
пречките, които стоят пред 
възможността на потребителите да 
откриват платежни сметки зад граница. 
Съществуващите рестриктивни 
критерии за допустимост могат да 
попречат на европейските граждани да 
се придвижват свободно в рамките на 
Съюза. Предоставянето на достъп до 
платежна сметка за всички потребители 
ще им даде възможност за участие на 
вътрешния пазар и за оползотворяване 
на предимствата на единния пазар.

от съществено значение да се 
премахнат националните граници и 
да се насърчат публичните и 
частните инвестиции в ЕЗПЕ. 
Всички потребители следва да имат 
възможност да се възползват от 
предимствата на ЕЗПЕ. По 
отношение на прехвърлянето на сметки 
липсата на единни задължителни мерки 
на равнището на ЕС бе причина за 
несходства в националните практики и 
мерки. Тези разлики са още по-ясно 
изразени що се отнася до 
съпоставимостта на таксите, за която на 
равнището на ЕС не съществуват 
никакви мерки, дори въз основа на 
саморегулиране. Ако предвид факта, че 
банките имат склонността да 
съобразяват практиките си с 
националните пазари, в бъдеще тези 
различия се разраснат, това ще доведе 
до повишаване на разходите за 
извършване на дейност в друга държава 
спрямо разходите за местните 
доставчици и така ще направи 
осъществяването на стопанска дейност 
зад граница по-малко привлекателно. 
Трансграничната дейност в рамките на 
вътрешния пазар е възпрепятствана от 
пречките, които стоят пред 
възможността на потребителите да 
откриват платежни сметки зад граница. 
Съществуващите рестриктивни 
критерии за допустимост могат да 
попречат на европейските граждани да 
се придвижват свободно в рамките на 
Съюза. Предоставянето на достъп до 
платежна сметка за всички потребители 
ще им даде възможност за участие на 
вътрешния пазар и за оползотворяване 
на предимствата на единния пазар.

Or. en

Изменение 125
Сайед Камал
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Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Освен това, тъй като част от 
потенциалните клиенти не 
откриват сметки, защото им е 
отказано или защото липсва 
предлагане на подходящи продукти, 
потенциалното търсене на свързани с 
платежните сметки услуги в ЕС 
понастоящем не е напълно 
използвано. По-широкото участие на 
потребителите на вътрешния пазар 
допълнително ще стимулира 
доставчиците на платежни услуги да 
навлязат на нови пазари. 
Същевременно създаването на 
условия, които позволяват на всички 
потребители да получат достъп до 
платежна сметка, е необходимо за 
насърчаване на тяхното участие на 
вътрешния пазар и за 
предоставянето на възможност да се 
възползват от предимствата, които 
единният пазар носи.

(6) Съществуват значителни 
различия между държавите членки по 
отношение на възможността на 
потребителите за достъп до
платежните сметки. При все това в 
държавите членки, където голяма 
част от гражданите все още нямат 
открита банкова сметка, това 
изглежда е в резултат по-скоро на 
незавършената банкова 
инфраструктура и/или 
предпочитанията на потребителя да 
не си открива платежна сметка.

Or. en

Изменение 126
Вернер Ланген

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Освен това, тъй като част от 
потенциалните клиенти не откриват 
сметки, защото им е отказано или
защото липсва предлагане на 
подходящи продукти, потенциалното 
търсене на свързани с платежните 
сметки услуги в ЕС понастоящем не е 

(6) Освен това, тъй като част от 
потенциалните клиенти не откриват 
сметки, защото им е отказано, защото 
липсва предлагане на подходящи 
продукти или защото 
предпочитанието им към налични 
пари е обусловено от културни 
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напълно използвано. По-широкото 
участие на потребителите на вътрешния 
пазар допълнително ще стимулира 
доставчиците на платежни услуги да 
навлязат на нови пазари. Същевременно 
създаването на условия, които 
позволяват на всички потребители да 
получат достъп до платежна сметка, е 
необходимо за насърчаване на тяхното 
участие на вътрешния пазар и за 
предоставянето на възможност да се 
възползват от предимствата, които 
единният пазар носи.

фактори, потенциалното търсене на 
свързани с платежните сметки услуги в 
ЕС понастоящем не е напълно 
използвано. По-широкото участие на 
потребителите на вътрешния пазар 
допълнително ще стимулира 
доставчиците на платежни услуги да 
навлязат на нови пазари. Същевременно 
създаването на условия, които 
позволяват на всички потребители да 
получат достъп до платежна сметка, е 
необходимо за насърчаване на тяхното 
участие на вътрешния пазар и за 
предоставянето на възможност да се 
възползват от предимствата, които 
единният пазар носи.

Or. de

Изменение 127
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Решаването на проблемите с 
прозрачността и съпоставимостта бе 
предвидено в инициатива за 
саморегулиране, предприета от страна 
на банковия сектор. Окончателно 
споразумение по този въпрос обаче не 
бе постигнато. По отношение на 
прехвърлянето на платежни сметки 
общите принципи, разработени през 
2008 г. от Комитета на европейската
банкова индустрия, предлагат примерен 
механизъм за прехвърляне на банкови 
сметки при доставчици на платежни 
услуги, намиращи се на територията на 
една и съща държава членка. Поради 
необвързващия им характер обаче 
тези принципи се прилагат 
непоследователно в рамките на ЕС, а 
резултатите са незадоволителни. 

(7) Решаването на проблемите с 
прозрачността и съпоставимостта бе 
предвидено в инициатива за 
саморегулиране, предприета от страна 
на банковия сектор. Окончателно 
споразумение по този въпрос обаче не 
бе постигнато. По отношение на 
прехвърлянето на платежни сметки 
общите принципи, разработени през 
2008 г. от Комитета на европейската 
банкова индустрия, предлагат примерен 
механизъм за прехвърляне на банкови 
сметки при доставчици на платежни 
услуги, намиращи се на територията на 
една и съща държава членка. Накрая, що 
се отнася до достъпа до платежна 
сметка за основни операции, в 
Препоръка 2011/442/ЕС на Комисията 
от 18 юли 2011 г. държавите членки се 
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Освен това те касаят само 
прехвърлянето на банкови сметки на 
национално равнище и не се отнасят 
до прехвърлянето на сметки зад 
граница. Накрая, що се отнася до 
достъпа до платежна сметка за основни 
операции, в Препоръка 2011/442/ЕС на 
Комисията от 18 юли 2011 г. държавите 
членки се приканват да предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
нейното изпълнение не по-късно от 
шест месеца след датата на 
публикуването й. До този момент само 
няколко държави членки прилагат 
основните принципи на препоръката.

приканват да предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
нейното изпълнение не по-късно от 
шест месеца след датата на 
публикуването й. До този момент само 
няколко държави членки прилагат 
основните принципи на препоръката.

Or. en

Обосновка

Съгласно формулировката може да се тълкува, че всички доставчици на платежни 
услуги в ЕС ще бъдат задължени да работят с всички схеми за кредитен превод и 
директен дебит във всички валути на ЕС. Подобно изискване ще бъде съпроводено с 
огромни разходи и рискове и малко видими ползи, като се има предвид ниското 
равнище на търсене на такава трансгранична услуга. От 1 февруари 2014 г. 
трансграничните операции също така ще бъдат улеснени чрез изпълнението на 
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 (Регламент 
относно ЕЗПЕ).

Изменение 128
Вернер Ланген

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Решаването на проблемите с 
прозрачността и съпоставимостта бе 
предвидено в инициатива за 
саморегулиране, предприета от страна 
на банковия сектор. Окончателно 
споразумение по този въпрос обаче не 
бе постигнато. По отношение на 

(7) Решаването на проблемите с 
прозрачността и съпоставимостта бе 
предвидено в инициатива за 
саморегулиране, предприета от страна 
на банковия сектор. Окончателно 
споразумение по този въпрос обаче не 
бе постигнато. По отношение на 
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прехвърлянето на платежни сметки 
общите принципи, разработени през 
2008 г. от Комитета на европейската 
банкова индустрия, предлагат примерен 
механизъм за прехвърляне на банкови 
сметки при доставчици на платежни 
услуги, намиращи се на територията на 
една и съща държава членка. Поради 
необвързващия им характер обаче тези 
принципи се прилагат непоследователно 
в рамките на ЕС, а резултатите са 
незадоволителни. Освен това те 
касаят само прехвърлянето на 
банкови сметки на национално 
равнище и не се отнасят до 
прехвърлянето на сметки зад граница.
Накрая, що се отнася до достъпа до 
платежна сметка за основни операции, в 
Препоръка 2011/442/ЕС на Комисията 
от 18 юли 2011 г. държавите членки се 
приканват да предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
нейното изпълнение не по-късно от 
шест месеца след датата на 
публикуването й. До този момент само 
няколко държави членки прилагат 
основните принципи на препоръката.

прехвърлянето на платежни сметки 
общите принципи, разработени през 
2008 г. от Комитета на европейската 
банкова индустрия, предлагат примерен 
механизъм за прехвърляне на банкови 
сметки при доставчици на платежни 
услуги, намиращи се на територията на 
една и съща държава членка. Поради 
необвързващия им характер обаче тези 
принципи се прилагат непоследователно 
в рамките на ЕС, а резултатите са 
незадоволителни. Накрая, що се отнася 
до достъпа до платежна сметка за 
основни операции, в 
Препоръка 2011/442/ЕС на Комисията 
от 18 юли 2011 г. държавите членки се 
приканват да предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
нейното изпълнение не по-късно от 
шест месеца след датата на 
публикуването й. До този момент само 
няколко държави членки прилагат 
основните принципи на препоръката. 

Or. de

Изменение 129
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Решаването на проблемите с 
прозрачността и съпоставимостта бе 
предвидено в инициатива за 
саморегулиране, предприета от страна 
на банковия сектор. Окончателно 
споразумение по този въпрос обаче не 
бе постигнато. По отношение на 
прехвърлянето на платежни сметки 

(7) Решаването на проблемите с 
прозрачността и съпоставимостта бе 
предвидено в инициатива за 
саморегулиране, предприета от страна 
на банковия сектор. Окончателно 
споразумение по този въпрос обаче не 
бе постигнато. По отношение на 
прехвърлянето на платежни сметки 
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общите принципи, разработени през 
2008 г. от Комитета на европейската 
банкова индустрия, предлагат примерен 
механизъм за прехвърляне на банкови 
сметки при доставчици на платежни 
услуги, намиращи се на територията на 
една и съща държава членка. Поради 
необвързващия им характер обаче тези 
принципи се прилагат 
непоследователно в рамките на ЕС, а 
резултатите са незадоволителни. 
Освен това те касаят само 
прехвърлянето на банкови сметки на 
национално равнище и не се отнасят до 
прехвърлянето на сметки зад граница. 
Накрая, що се отнася до достъпа до 
платежна сметка за основни операции, в 
Препоръка 2011/442/ЕС на Комисията 
от 18 юли 2011 г. държавите членки се 
приканват да предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
нейното изпълнение не по-късно от 
шест месеца след датата на 
публикуването й. До този момент само 
няколко държави членки прилагат 
основните принципи на препоръката.

общите принципи, разработени през 
2008 г. от Комитета на европейската 
банкова индустрия, предлагат примерен
механизъм за прехвърляне на банкови 
сметки при доставчици на платежни 
услуги, намиращи се на територията на 
една и съща държава членка. Тези 
принципи се прилагат неравномерно, но 
са приспособени към спецификите на 
националните пазари в рамките на ЕС. 
Освен това те касаят само 
прехвърлянето на банкови сметки на 
национално равнище и не се отнасят до 
прехвърлянето на сметки зад граница. 
Накрая, що се отнася до достъпа до 
платежна сметка за основни операции, в 
Препоръка 2011/442/ЕС на Комисията 
от 18 юли 2011 г. държавите членки се 
приканват да предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
нейното изпълнение не по-късно от 
шест месеца след датата на 
публикуването й. До този момент само 
няколко държави членки прилагат 
основните принципи на препоръката.

Or. en

Изменение 130
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следователно създаването на 
единен набор от разпоредби е от 
решаващо значение за преодоляването 
на проблемите, свързани с ниската 
мобилност на клиентите, и по-
специално за постигането на по-добра 
съпоставимост на свързаните с 
платежните сметки услуги и такси, 
както и за стимулиране на 

(8) От съществено значение е да се 
приемат подходящи мерки за 
насърчаване на участието на 
потребителите на пазара на платежни 
сметки. Тези мерки ще стимулират 
навлизането на доставчици на платежни 
услуги на вътрешния пазар и ще 
осигурят равни условия, като по този 
начин ще се засили конкуренцията и ще 
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прехвърлянето на платежните 
сметки и предотвратяването на 
ситуации, в които потребителите, 
желаещи да открият платежна 
сметка зад граница, са 
дискриминирани въз основа на своето 
местопребиваване. Също така от 
съществено значение е да се приемат 
подходящи мерки за насърчаване на 
участието на потребителите на пазара на 
платежни сметки. Тези мерки ще 
стимулират навлизането на доставчици 
на платежни услуги на вътрешния пазар 
и ще осигурят равни условия, като по 
този начин ще се засили конкуренцията 
и ще се осигури по-ефективно 
разпределение на ресурсите в рамките 
на финансовия пазар на дребно в ЕС в 
полза както на предприятията, така и на 
потребителите. В допълнение, 
прозрачността по отношение на 
информацията за таксите и 
възможностите за прехвърляне на 
платежна сметка, в съчетание с 
правото на достъп до основни услуги 
по платежните сметки, ще дадат 
възможност на гражданите на ЕС да 
се движат свободно и по-лесно да 
закупуват стоки и услуги в рамките 
на Съюза, като по този начин се 
възползват от един напълно 
функциониращ вътрешен пазар в 
областта на финансовите услуги на 
дребно, и ще допринесат за 
допълнителното му развитие.

се осигури по-ефективно разпределение 
на ресурсите в рамките на финансовия 
пазар на дребно в ЕС в полза както на 
предприятията, така и на потребителите.

Or. en

Обосновка

Няма много доказателства, които сочат, че мобилността на гражданите на ЕС е 
възпрепятствана основно от липсата на информация за таксите или възможностите 
за прехвърляне на платежна сметка.

Изменение 131
Жан-Пол Гозес
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Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следователно създаването на единен 
набор от разпоредби е от решаващо 
значение за преодоляването на 
проблемите, свързани с ниската 
мобилност на клиентите, и по-
специално за постигането на по-добра 
съпоставимост на свързаните с 
платежните сметки услуги и такси, като
и за стимулиране на прехвърлянето на 
платежните сметки и 
предотвратяването на ситуации, в 
които потребителите, желаещи да 
открият платежна сметка зад 
граница, са дискриминирани въз 
основа на своето местопребиваване. 
Също така от съществено значение е да 
се приемат подходящи мерки за 
насърчаване на участието на 
потребителите на пазара на платежни 
сметки. Тези мерки ще стимулират 
навлизането на доставчици на платежни 
услуги на вътрешния пазар и ще 
осигурят равни условия, като по този 
начин ще се засили конкуренцията и ще 
се осигури по-ефективно разпределение 
на ресурсите в рамките на финансовия 
пазар на дребно в ЕС в полза както на 
предприятията, така и на потребителите. 
В допълнение, прозрачността по 
отношение на информацията за 
таксите и възможностите за 
прехвърляне на платежна сметка, в 
съчетание с правото на достъп до 
основни услуги по платежните 
сметки, ще дадат възможност на 
гражданите на ЕС да се движат 
свободно и по-лесно да закупуват 
стоки и услуги в рамките на Съюза, 
като по този начин се възползват от 
един напълно функциониращ 
вътрешен пазар в областта на 
финансовите услуги на дребно, и ще 

(8) Следователно създаването на единен 
набор от разпоредби е от решаващо 
значение за преодоляването на 
проблемите, свързани с ниската 
мобилност на клиентите, и по-
специално за постигането на по-добра 
съпоставимост на свързаните с 
платежните сметки услуги и такси, 
както и за стимулиране на 
прехвърлянето на платежните сметки. 
Също така от съществено значение е да 
се приемат подходящи мерки за 
насърчаване на участието на 
потребителите на пазара на платежни 
сметки. Тези мерки ще стимулират 
навлизането на доставчици на платежни 
услуги на вътрешния пазар и ще 
осигурят равни условия, като по този 
начин ще се засили конкуренцията и ще 
се осигури по-ефективно разпределение 
на ресурсите в рамките на финансовия 
пазар на дребно в ЕС в полза както на 
предприятията, така и на потребителите.
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допринесат за допълнителното му 
развитие.

Or. en

Изменение 132
Оле Шмид

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следователно създаването на
единен набор от разпоредби е от 
решаващо значение за преодоляването 
на проблемите, свързани с ниската 
мобилност на клиентите, и по-
специално за постигането на по-добра 
съпоставимост на свързаните с 
платежните сметки услуги и такси, като
и за стимулиране на прехвърлянето на 
платежните сметки и предотвратяването 
на ситуации, в които потребителите, 
желаещи да открият платежна сметка 
зад граница, са дискриминирани въз 
основа на своето местопребиваване. 
Също така от съществено значение е да 
се приемат подходящи мерки за 
насърчаване на участието на 
потребителите на пазара на платежни 
сметки. Тези мерки ще стимулират 
навлизането на доставчици на платежни 
услуги на вътрешния пазар и ще 
осигурят равни условия, като по този 
начин ще се засили конкуренцията и ще 
се осигури по-ефективно разпределение 
на ресурсите в рамките на финансовия 
пазар на дребно в ЕС в полза както на 
предприятията, така и на потребителите. 
В допълнение, прозрачността по 
отношение на информацията за таксите 
и възможностите за прехвърляне на 
платежна сметка, в съчетание с правото 
на достъп до основни услуги по 
платежните сметки, ще дадат 

(8) За постигане на ефективна и 
безпрепятствена финансова 
мобилност в дългосрочен план е от 
решаващо значение да се създаде
единен набор от разпоредби за 
преодоляването на проблемите, 
свързани с ниската мобилност на 
клиентите, и по-специално за 
постигането на по-добра съпоставимост 
на свързаните с платежните сметки 
услуги и такси, както и за стимулиране 
на прехвърлянето на платежните сметки 
и предотвратяването на ситуации, в 
които потребителите, желаещи да 
открият платежна сметка зад граница, са 
дискриминирани въз основа на своето 
местопребиваване. Също така от 
съществено значение е да се приемат 
подходящи мерки за насърчаване на 
участието на потребителите на пазара на 
платежни сметки. Тези мерки ще 
стимулират навлизането на доставчици 
на платежни услуги на вътрешния пазар 
и ще осигурят равни условия, като по 
този начин ще се засили конкуренцията 
и ще се осигури по-ефективно 
разпределение на ресурсите в рамките 
на финансовия пазар на дребно в ЕС в 
полза както на предприятията, така и на 
потребителите. В допълнение, 
прозрачността по отношение на 
информацията за таксите и 
възможностите за прехвърляне на 
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възможност на гражданите на ЕС да се 
движат свободно и по-лесно да 
закупуват стоки и услуги в рамките на 
Съюза, като по този начин се възползват 
от един напълно функциониращ 
вътрешен пазар в областта на 
финансовите услуги на дребно, и ще 
допринесат за допълнителното му
развитие.

платежна сметка, в съчетание с правото 
на достъп до основни услуги по 
платежните сметки, ще дадат 
възможност на гражданите на ЕС да се 
движат свободно и по-лесно да 
закупуват стоки и услуги в рамките на 
Съюза, като по този начин се възползват 
от един напълно функциониращ 
вътрешен пазар в областта на 
финансовите услуги на дребно, и ще 
допринесат за развитието на 
електронната търговия и за 
допълнителното развитие на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 133
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Също така е от съществено 
значение да се гарантира, че 
настоящата директива не 
възпрепятства иновациите в 
областта на финансовите услуги на 
дребно. Всяка година се утвърждават 
нови технологии, като те понякога 
могат да направят съществуващия 
модел на платежни сметки 
неактуален. По-специално мобилните 
банкови услуги, услугите посредством 
мрежи с равноправен достъп и 
платежните карти за съхраняване на 
стойност трябва да бъдат 
насърчавани като алтернатива на 
традиционните банкови услуги.

Or. en



PE516.948v02-00 18/190 AM\1002483BG.doc

BG

Изменение 134
Астрид Люлинг

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Настоящата директива се прилага по 
отношение на платежните сметки на 
потребителите. Следователно сметките 
на предприятията, включително малките 
или микропредприятията, са извън 
нейния обхват, освен ако се касае за 
сметки, притежавани в лично качество. 
Освен това настоящата директива не 
обхваща спестовните сметки, по които 
платежните операции могат да бъдат по-
ограничени.

(9) Настоящата директива се прилага по 
отношение на платежните сметки на 
потребителите. Следователно сметките 
на предприятията, включително малките 
или микропредприятията, са извън 
нейния обхват, освен ако се касае за 
сметки, притежавани в лично качество. 
Освен това настоящата директива не 
обхваща спестовните сметки, по които 
платежните операции могат да бъдат по-
ограничени. Настоящата директива 
не се прилага по отношение на 
доставчиците на платежни услуги, 
извършващи дейност единствено 
като доставчици на платежни 
сметки за електронно плащане 
онлайн.

Or. en

Изменение 135
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Настоящата директива се прилага по 
отношение на платежните сметки на 
потребителите. Следователно сметките 
на предприятията, включително малките 
или микропредприятията, са извън 
нейния обхват, освен ако се касае за 
сметки, притежавани в лично качество. 
Освен това настоящата директива не 
обхваща спестовните сметки, по които 
платежните операции могат да бъдат по-

(9) Настоящата директива се прилага по 
отношение на платежните сметки на 
потребителите. Следователно сметките 
на предприятията, включително малките 
или микропредприятията, са извън 
нейния обхват, освен ако се касае за 
сметки, притежавани в лично качество. 
Освен това настоящата директива не 
обхваща спестовните сметки, по които 
платежните операции могат да бъдат по-
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ограничени. ограничени. Също така настоящата 
директива не обхваща кредитните 
карти, които не са от основно
значение за постигането на 
заложените в нея цели за засилване на 
финансовото приобщаване и
създаване на единен пазар.

Or. en

Изменение 136
Вернер Ланген

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За потребителите е изключително 
важно да разбират таксите по 
платежните сметки, за да могат да 
сравняват офертите на различните 
доставчици на платежни услуги и да 
направят информиран избор за това коя 
сметка е най-подходяща от гледна точка 
на техните нужди. Съпоставянето на 
таксите е невъзможно, ако за едни и 
същи платежни услуги доставчиците 
използват различна терминология и 
представят информацията в различен 
формат. Стандартизираната 
терминология, в съчетание със 
съобразена за целта и представена в 
единен формат информация относно 
таксите за най-представителните 
платежни услуги, може да улесни 
потребителите както при разбирането, 
така и при съпоставянето на таксите.

(11) За потребителите е изключително 
важно да разбират таксите по 
платежните сметки, за да могат да 
сравняват офертите на различните 
доставчици на платежни услуги и да 
направят информиран избор за това коя 
сметка е най-подходяща от гледна точка 
на техните нужди. При това важна 
роля също така играят свързаният 
диапазон от услуги и качеството на 
офертите, които не трябва да се 
пренебрегват при съпоставянето на 
таксите. Съпоставянето на таксите е 
невъзможно, ако за едни и същи 
платежни услуги доставчиците 
използват различна терминология и 
представят информацията в различен 
формат. Стандартизираната 
терминология, в съчетание със 
съобразена за целта и представена в 
единен формат информация относно 
таксите за най-представителните 
платежни услуги, може да улесни 
потребителите както при разбирането, 
така и при съпоставянето на таксите.

Or. de
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Изменение 137
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За потребителите е изключително 
важно да разбират таксите по 
платежните сметки, за да могат да 
сравняват офертите на различните 
доставчици на платежни услуги и да 
направят информиран избор за това коя 
сметка е най-подходяща от гледна точка 
на техните нужди. Съпоставянето на 
таксите е невъзможно, ако за едни и 
същи платежни услуги доставчиците 
използват различна терминология и 
представят информацията в различен 
формат. Стандартизираната 
терминология, в съчетание със
съобразена за целта и представена в 
единен формат информация относно 
таксите за най-представителните 
платежни услуги, може да улесни 
потребителите както при разбирането, 
така и при съпоставянето на таксите.

(11) За потребителите е изключително 
важно да разбират таксите по 
платежните сметки, за да могат да 
сравняват офертите на различните 
доставчици на платежни услуги и да 
направят информиран избор за това коя 
сметка е най-подходяща от гледна точка 
на техните нужди. Съпоставянето на 
таксите е невъзможно, ако за едни и 
същи платежни услуги доставчиците 
използват различна терминология и 
представят информацията в различен 
формат. Стандартизираната 
терминология, в съчетание със 
съобразена за целта и представена в 
единен формат информация относно 
таксите за най-представителните 
платежни услуги, може да улесни 
потребителите както при разбирането, 
така и при съпоставянето на таксите на 
национално равнище. Въпреки това 
трябва да се признае, че съществуват 
огромен брой различия в държавите 
членки. Определянето на множество 
условия, свързани с таксите, може да 
бъде невъзможно в държавите 
членки, в които се предлагат „модели 
на безплатно банкиране на дребно“.

Or. en

Изменение 138
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За потребителите е изключително 
важно да разбират таксите по 
платежните сметки, за да могат да 
сравняват офертите на различните 
доставчици на платежни услуги и да 
направят информиран избор за това коя 
сметка е най-подходяща от гледна точка 
на техните нужди. Съпоставянето на 
таксите е невъзможно, ако за едни и 
същи платежни услуги доставчиците 
използват различна терминология и 
представят информацията в различен 
формат. Стандартизираната 
терминология, в съчетание със 
съобразена за целта и представена в 
единен формат информация относно 
таксите за най-представителните 
платежни услуги, може да улесни 
потребителите както при разбирането, 
така и при съпоставянето на таксите.

(11) За потребителите е изключително 
важно да разбират таксите по 
платежните сметки, за да могат да 
сравняват офертите на различните 
доставчици на платежни услуги и да 
направят информиран избор за това коя 
сметка е най-подходяща от гледна точка 
на техните нужди. Съпоставянето на 
таксите е невъзможно, ако за едни и 
същи платежни услуги доставчиците 
използват различна терминология и 
представят информацията в различен 
формат. Стандартизираната 
терминология, в съчетание със 
съобразена за целта и представена в 
единен формат информация относно 
таксите за най-представителните 
платежни услуги, може да улесни 
потребителите както при разбирането, 
така и при съпоставянето на таксите на 
национално равнище.

Or. en

Изменение 139
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Потребителите биха имали най-
голяма полза от информация, която е 
кратка, ясна и лесна за съпоставяне 
между различните доставчици на 
платежни услуги. Инструментите, с 
които потребителите разполагат за 
съпоставянето на офертите за 
платежни сметки, не биха били 
ефективни, ако времето, инвестирано 
в преглеждане на дълги списъци с 
такси за различни услуги, е повече, 

(12) Потребителите се нуждаят от
информация относно таксите, 
свързани с тяхната платежна 
сметка, която е кратка, ясна и лесна за 
съпоставяне между различните 
доставчици на платежни услуги. В този 
контекст ЕК прие 
Директива 2007/64/EО, в която, с 
оглед на прозрачността, се 
постановяват условията и 
изискванията за информацията 
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отколкото е ползата от избора на 
офертата с най-добро съотношение 
цена-качество. Съответно е 
необходимо в рамките на държавите
членки да се стандартизира 
терминологията за таксите по 
отношение само на най-
представителните понятия и 
определения, с цел да се избегне рискът 
от твърде много информация.

относно платежните операции.
Необходимо е в рамките на държавите 
членки да се стандартизира 
терминологията за таксите по 
отношение само на най-
представителните понятия и 
определения, с цел да се избегне рискът 
от твърде много информация.

Or. en

Обосновка

За да се постигне съгласуваност с Директивата относно платежните услуги и за да 
се избегнат всички възможни несъответствия, би било по-логично въпросът за 
прозрачността на таксите да се разгледа в рамките на Директивата относно 
платежните услуги, която понастоящем е предмет на преразглеждане. Във всеки 
случай, за да се избегнат двойни стандарти, е от значение разпоредбите на 
директивата относно информацията за таксите да бъдат съгласувани с правилата, 
посочени в Дял III от Директивата относно платежните услуги, и с Дял VI от 
заложените в Директивата относно платежните услуги разпоредби за 
прозрачността, издадени от националните органи.

Изменение 140
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Потребителите биха имали най-
голяма полза от информация, която е 
кратка, ясна и лесна за съпоставяне 
между различните доставчици на 
платежни услуги. Инструментите, с 
които потребителите разполагат за 
съпоставянето на офертите за платежни 
сметки, не биха били ефективни, ако 
времето, инвестирано в преглеждане на 
дълги списъци с такси за различни 
услуги, е повече, отколкото е ползата от 
избора на офертата с най-добро 
съотношение цена-качество. Съответно 

(12) Потребителите биха имали най-
голяма полза от информация, която е 
кратка, ясна и лесна за съпоставяне 
между различните доставчици на 
платежни услуги. Инструментите, с 
които потребителите разполагат за 
съпоставянето на офертите за платежни 
сметки, не биха били ефективни, ако 
времето, инвестирано в преглеждане на 
дълги списъци с такси за различни 
услуги, е повече, отколкото е ползата от 
избора на офертата с най-добро 
съотношение цена-качество. 
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е необходимо в рамките на държавите 
членки да се стандартизира 
терминологията за таксите по 
отношение само на най-
представителните понятия и 
определения, с цел да се избегне рискът 
от твърде много информация.

Следователно изготвянето на списък 
на платежните услуги, съставляващи 
80 % от най-представителните 
платежни услуги, за които се 
събират такси на национално 
равнище, е най-добрият подход за 
представяне на по-голямата част от 
най-представителните платежни 
услуги, както и за отчитане на 
спецификата на услугите, предлагани 
в държавите членки. Съответно е 
необходимо в рамките на държавите 
членки да се стандартизира 
терминологията за таксите по 
отношение само на най-
представителните понятия и 
определения, с цел да се избегне рискът 
от твърде много информация.

Or. en

Изменение 141
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Потребителите биха имали най-
голяма полза от информация, която е 
кратка, ясна и лесна за съпоставяне 
между различните доставчици на 
платежни услуги. Инструментите, с 
които потребителите разполагат за 
съпоставянето на офертите за платежни 
сметки, не биха били ефективни, ако 
времето, инвестирано в преглеждане на 
дълги списъци с такси за различни 
услуги, е повече, отколкото е ползата от 
избора на офертата с най-добро 
съотношение цена-качество. Съответно 
е необходимо в рамките на държавите 
членки да се стандартизира 
терминологията за таксите по 
отношение само на най-

(12) Потребителите биха имали най-
голяма полза от информация, която е 
кратка, ясна и лесна за съпоставяне 
между различните доставчици на 
платежни услуги. Инструментите, с 
които потребителите разполагат за 
съпоставянето на офертите за платежни 
сметки, не биха били ефективни, ако 
времето, инвестирано в преглеждане на 
дълги списъци с такси за различни 
услуги, е повече, отколкото е ползата от 
избора на офертата с най-добро 
съотношение цена-качество. 
Следователно изготвянето на списък 
на платежните услуги, съставляващи 
80 % от най-представителните 
платежни услуги, за които се 
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представителните понятия и 
определения, с цел да се избегне рискът 
от твърде много информация.

събират такси на национално 
равнище, е най-добрият подход за 
представяне на по-голямата част от 
най-представителните платежни 
услуги и за отчитане на спецификата 
на услугите, предлагани в държавите 
членки. Съответно е необходимо в 
рамките на държавите членки да се 
стандартизира терминологията за 
таксите по отношение само на най-
представителните понятия и 
определения, с цел да се избегне рискът 
от твърде много информация.

Or. en

Изменение 142
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Терминологията относно таксите 
следва да бъде определяна от 
националните компетентни органи, като 
се предвиди възможност за отчитане на 
особеностите на местните пазари. За 
представителни се считат само 
услугите, за които се събират такси от 
страна на поне един доставчик на 
платежни услуги в държавата членка. 
Освен това, когато е възможно, 
терминологията по отношение на 
таксите следва да бъде 
стандартизирана на равнището на 
ЕС, като по този начин ще се осигури 
възможност за съпоставяне в целия 
Съюз. Европейският банков орган 
(ЕБО) следва да изготви насоки, с 
помощта на които да помогне на 
държавите членки да определят най-
представителните платежни услуги, 
за които се събират такси на 

(13) Терминологията относно таксите 
следва да бъде определяна от 
националните компетентни органи, като 
се предвиди възможност за отчитане на 
особеностите на местните пазари. За 
представителни се считат само 
услугите, за които се събират такси от 
страна на поне един доставчик на 
платежни услуги в държавата членка.
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национално равнище.

Or. en

Обосновка

Като се направи съпоставка със съответните административни разходи, не става 
ясно дали процесът на стандартизиране на терминологията води до реални ползи.

Изменение 143
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Терминологията относно таксите 
следва да бъде определяна от 
националните компетентни органи, като 
се предвиди възможност за отчитане на 
особеностите на местните пазари. За 
представителни се считат само 
услугите, за които се събират такси от 
страна на поне един доставчик на 
платежни услуги в държавата членка. 
Освен това, когато е възможно, 
терминологията по отношение на 
таксите следва да бъде 
стандартизирана на равнището на 
ЕС, като по този начин ще се осигури 
възможност за съпоставяне в целия 
Съюз. Европейският банков орган (ЕБО) 
следва да изготви насоки, с помощта на 
които да помогне на държавите членки 
да определят най-представителните 
платежни услуги, за които се събират 
такси на национално равнище.

(13) Терминологията относно таксите 
следва да бъде определяна от 
националните компетентни органи, като 
се предвиди възможност за отчитане на 
особеностите на местните пазари. За 
представителни се считат само 
услугите, за които се събират такси от 
страна на поне един доставчик на 
платежни услуги в държавата членка. 
Европейският банков орган (ЕБО) 
следва да изготви насоки, с помощта на 
които да помогне на държавите членки 
да определят най-представителните 
платежни услуги, за които се събират 
такси на национално равнище.

Or. en

Изменение 144
Филип Де Бакер
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Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Терминологията относно таксите 
следва да бъде определяна от 
националните компетентни органи, като 
се предвиди възможност за отчитане на 
особеностите на местните пазари. За 
представителни се считат само 
услугите, за които се събират такси от 
страна на поне един доставчик на 
платежни услуги в държавата членка. 
Освен това, когато е възможно, 
терминологията по отношение на 
таксите следва да бъде 
стандартизирана на равнището на ЕС, 
като по този начин ще се осигури 
възможност за съпоставяне в целия 
Съюз. Европейският банков орган (ЕБО) 
следва да изготви насоки, с помощта на 
които да помогне на държавите членки 
да определят най-представителните 
платежни услуги, за които се събират 
такси на национално равнище.

(13) Терминологията относно таксите 
следва да бъде определяна от 
националните компетентни органи, като 
се предвиди възможност за отчитане на 
особеностите на местните пазари. За 
представителни се считат само 
услугите, за които се събират такси от 
страна на поне един доставчик на 
платежни услуги в държавата членка. 
Освен това, когато е възможно, следва 
да се изготви стандартизиран на 
равнището на ЕС списък на 
определенията, като по този начин ще 
се осигури възможност за съпоставяне в 
целия Съюз. Европейският банков орган 
(ЕБО) следва да изготви насоки, с 
помощта на които да помогне на 
държавите членки да определят най-
представителните платежни услуги, за 
които се събират такси на национално 
равнище.

Or. en

Изменение 145
Оле Лудвигсон, Евелин Гебхарт, Емилие Турунен

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Терминологията относно таксите 
следва да бъде определяна от 
националните компетентни органи, като 
се предвиди възможност за отчитане на 
особеностите на местните пазари. За 
представителни се считат само 
услугите, за които се събират такси от 
страна на поне един доставчик на 
платежни услуги в държавата членка. 

(13) Терминологията относно таксите 
следва да бъде определяна от 
националните компетентни органи, като 
се предвиди възможност за отчитане на 
особеностите на местните пазари. За 
представителни се считат само 
услугите, за които се събират такси или 
които се предоставят безплатно от 
страна на поне един доставчик на 
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Освен това, когато е възможно, 
терминологията по отношение на 
таксите следва да бъде стандартизирана 
на равнището на ЕС, като по този начин 
ще се осигури възможност за 
съпоставяне в целия Съюз. 
Европейският банков орган (ЕБО) 
следва да изготви насоки, с помощта на 
които да помогне на държавите членки 
да определят най-представителните 
платежни услуги, за които се събират 
такси на национално равнище.

платежни услуги в държавата членка. 
Освен това, когато е възможно, 
терминологията по отношение на 
таксите следва да бъде стандартизирана 
на равнището на ЕС, като по този начин 
ще се осигури възможност за 
съпоставяне в целия Съюз. 
Европейският банков орган (ЕБО) 
следва да изготви насоки, с помощта на 
които да помогне на държавите членки 
да определят най-представителните 
платежни услуги, за които се събират 
такси или които се предоставят 
безплатно на национално равнище.

Or. en

Изменение 146
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) След като националните 
компетентни органи изготвят 
предварителни списъци с най-
представителните услуги, за които се 
събират такси на национално 
равнище, наред със съответните 
термини и определения, Комисията 
следва да ги прегледа, за да определи, 
посредством делегирани актове, 
услугите, които са общи за 
мнозинството от държавите членки, 
и да предложи стандартизирани на 
равнището на ЕС термини и 
определения за тях.

заличава се

Or. en

Обосновка

Като се направи съпоставка със съответните административни разходи, не става 
ясно дали процесът на стандартизиране на терминологията води до реални ползи.
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Изменение 147
Вернер Ланген

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) След като националните 
компетентни органи изготвят 
предварителни списъци с най-
представителните услуги, за които се 
събират такси на национално равнище, 
наред със съответните термини и 
определения, Комисията следва да ги 
прегледа, за да определи, посредством 
делегирани актове, услугите, които са 
общи за мнозинството от държавите 
членки, и да предложи стандартизирани 
на равнището на ЕС термини и 
определения за тях.

(14) След като националните 
компетентни органи изготвят 
предварителни списъци с най-
представителните услуги, за които се 
събират такси на национално равнище, 
наред със съответните термини и 
определения, Комисията може да ги 
прегледа и да даде препоръки кои
услуги са общи за мнозинството от 
държавите членки, както и да 
предложи стандартизирани на 
равнището на ЕС термини и 
определения за тях.

Or. de

Изменение 148
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) След като националните 
компетентни органи изготвят 
предварителни списъци с най-
представителните услуги, за които се 
събират такси на национално равнище, 
наред със съответните термини и
определения, Комисията следва да ги 
прегледа, за да определи, посредством 
делегирани актове, услугите, които са 
общи за мнозинството от държавите 
членки, и да предложи 
стандартизирани на равнището на ЕС 

(14) След като националните 
компетентни органи изготвят 
предварителни списъци с най-
представителните услуги, за които се 
събират такси на национално равнище, 
наред със съответните определения, 
Комисията следва да ги прегледа, за да 
определи, посредством делегирани 
актове, услугите, които са общи за 
мнозинството от държавите членки, и да 
предложи стандартизиран на 
равнището на ЕС списък на
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термини и определения за тях. определения.

Or. en

Изменение 149
Оле Лудвигсон, Евелин Гебхарт, Емилие Турунен

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) След като националните 
компетентни органи изготвят 
предварителни списъци с най-
представителните услуги, за които се 
събират такси на национално равнище, 
наред със съответните термини и 
определения, Комисията следва да ги 
прегледа, за да определи, посредством 
делегирани актове, услугите, които са 
общи за мнозинството от държавите 
членки, и да предложи стандартизирани 
на равнището на ЕС термини и 
определения за тях.

(14) След като националните 
компетентни органи изготвят 
предварителни списъци с най-
представителните услуги, за които се 
събират такси или които се 
предоставят безплатно на 
национално равнище, наред със 
съответните термини и определения, 
Комисията следва да ги прегледа, за да 
определи, посредством делегирани 
актове, услугите, които са общи за 
мнозинството от държавите членки, и да 
предложи стандартизирани на 
равнището на ЕС термини и 
определения за тях.

Or. en

Изменение 150
Силви Гулар

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) След като националните 
компетентни органи изготвят 
предварителни списъци с най-
представителните услуги, за които се 
събират такси на национално равнище, 
наред със съответните термини и 

(Не се отнася до българския текст.)
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определения, Комисията следва да ги 
прегледа, за да определи, посредством 
делегирани актове, услугите, които са 
общи за мнозинството от държавите 
членки, и да предложи стандартизирани 
на равнището на ЕС термини и 
определения за тях.

Or. fr

Изменение 151
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Цялостната стандартизирана 
терминология за таксите, на 
равнище ЕС и на национално равнище, 
следва да бъде възможно най-ясна и 
кратка.

Or. en

Изменение 152
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да улеснят потребителите при 
съпоставянето на таксите по платежните 
сметки в рамките на единния пазар, 
доставчиците на платежни услуги 
следва да им предоставят списък на 
таксите за услугите, за които се отнася 
стандартизираната терминология. Това 
ще допринесе за създаването на условия 
на равнопоставеност между кредитните 
институции, които се конкурират на 

(15) За да улеснят потребителите при 
съпоставянето на таксите по платежните 
сметки в рамките на единния пазар, 
доставчиците на платежни услуги 
следва да им предоставят списък на 
таксите за услугите, за които се отнася 
стандартизираната терминология на 
национално равнище. Това ще 
допринесе за създаването на условия на 
равнопоставеност между кредитните 
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пазара на платежни сметки. Документът 
с информация за таксите следва да 
съдържа информация само за най-
представителните платежни услуги във 
всяка държава членка, като в 
съответните случаи се използват 
термините и определенията, 
стандартизирани на равнището на 
ЕС. За да могат потребителите по-добре 
да разбират таксите, които следва да 
плащат за своята платежна сметка, те 
трябва да разполагат с речник, в който 
да бъдат обяснени поне таксите и 
услугите, включени в списъка. Речникът 
следва да бъде полезен инструмент за 
потребителите, който ги улеснява в 
разбирането на смисъла на таксите и им 
осигурява възможности за избор в 
рамките на по-широк набор от оферти за 
платежни сметки. Също така е 
необходимо да се въведе задължението 
доставчиците на платежни услуги да 
информират потребителите най-малко 
веднъж годишно за всички такси, 
начислявани по техните сметки. 
Необходимо е да се предоставя 
последваща информация в специално 
изготвено за целта сведение. То следва 
да съдържа пълна информация за 
начислените такси, така че потребителят 
да има възможност да разбере за каква 
такса се отнася всеки от разходите и да 
прецени дали е необходимо да промени 
модела си на потребление или да се 
прехвърли към друг доставчик. Тази 
полза за потребителите може да бъде 
подсилена чрез последващата 
информация за таксите, която да 
включва същите услуги, за които се 
отнася и предварителната информация.

институции, които се конкурират на 
пазара на платежни сметки. Документът 
с информация за таксите следва да 
съдържа информация само за най-
представителните платежни услуги във 
всяка държава членка. За да могат 
потребителите по-добре да разбират 
таксите, които следва да плащат за 
своята платежна сметка, те трябва да 
разполагат с речник, в който да бъдат 
обяснени поне таксите и услугите, 
включени в списъка, предоставен, при 
поискване, на траен носител в 
помещения, достъпни за 
потребителите, и наличен в 
електронен формат на уебсайтовете 
на доставчиците на платежни 
услуги. Речникът следва да бъде полезен 
инструмент за потребителите, който ги 
улеснява в разбирането на смисъла на 
таксите и им осигурява възможности за 
избор в рамките на по-широк набор от 
оферти за платежни сметки. Също така е 
необходимо да се въведе задължението 
доставчиците на платежни услуги да 
информират потребителите най-малко 
веднъж годишно за всички такси, 
начислявани по техните сметки. 
Необходимо е да се предоставя 
последваща информация в специално 
изготвено за целта сведение. То следва 
да съдържа пълна информация за 
начислените такси, така че потребителят 
да има възможност да разбере за каква 
такса се отнася всеки от разходите и да 
прецени дали е необходимо да промени 
модела си на потребление или да се 
прехвърли към друг доставчик. Тази 
полза за потребителите може да бъде 
подсилена чрез последващата 
информация за таксите, която да 
включва същите услуги, за които се 
отнася и предварителната информация.

Or. en
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Изменение 153
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да улеснят потребителите при 
съпоставянето на таксите по платежните 
сметки в рамките на единния пазар, 
доставчиците на платежни услуги 
следва да им предоставят списък на 
таксите за услугите, за които се отнася 
стандартизираната терминология. Това 
ще допринесе за създаването на условия 
на равнопоставеност между кредитните 
институции, които се конкурират на 
пазара на платежни сметки. Документът 
с информация за таксите следва да 
съдържа информация само за най-
представителните платежни услуги във 
всяка държава членка, като в 
съответните случаи се използват 
термините и определенията, 
стандартизирани на равнището на ЕС. 
За да могат потребителите по-добре да 
разбират таксите, които следва да 
плащат за своята платежна сметка, те 
трябва да разполагат с речник, в който 
да бъдат обяснени поне таксите и 
услугите, включени в списъка. 
Речникът следва да бъде полезен 
инструмент за потребителите, който ги 
улеснява в разбирането на смисъла на 
таксите и им осигурява възможности за 
избор в рамките на по-широк набор от 
оферти за платежни сметки. Също така е 
необходимо да се въведе задължението 
доставчиците на платежни услуги да 
информират потребителите най-малко 
веднъж годишно за всички такси, 
начислявани по техните сметки. 
Необходимо е да се предоставя 
последваща информация в специално 
изготвено за целта сведение. То следва 
да съдържа пълна информация за 
начислените такси, така че потребителят 

(15) За да улеснят потребителите при 
съпоставянето на таксите по платежните 
сметки в рамките на единния пазар, 
доставчиците на платежни услуги 
следва да им предоставят списък на 
таксите за услугите, за които се отнася 
стандартизираната терминология, 
както и, при целесъобразност, всички 
други услуги, свързани със сметката. 
Това ще допринесе за създаването на 
условия на равнопоставеност между 
кредитните институции, които се 
конкурират на пазара на платежни 
сметки. Документът с информация за 
таксите следва да се основава на 
стандартизирана терминология 
относно най-представителните 
платежни услуги във всяка държава 
членка, като при целесъобразност се 
използват термините и определенията, 
стандартизирани на равнището на ЕС. 
За да могат потребителите по-добре да 
разбират таксите, които следва да 
плащат за своята платежна сметка, те 
трябва да разполагат с речник, в който 
да бъдат обяснени всички такси и 
услуги, включени в списъка. Речникът 
следва да бъде полезен инструмент за 
потребителите, който ги улеснява в 
разбирането на смисъла на таксите и им 
осигурява възможности за избор в 
рамките на по-широк набор от оферти за 
платежни сметки. Също така е 
необходимо да се въведе задължението 
доставчиците на платежни услуги да 
информират потребителите най-малко 
веднъж годишно за всички такси, 
начислявани по техните сметки, и 
натрупаните и изплатени по 
техните сметки лихви. Необходимо е 



AM\1002483BG.doc 33/190 PE516.948v02-00

BG

да има възможност да разбере за каква 
такса се отнася всеки от разходите и 
да прецени дали е необходимо да 
промени модела си на потребление или 
да се прехвърли към друг доставчик. 
Тази полза за потребителите може да 
бъде подсилена чрез последващата 
информация за таксите, която да 
включва същите услуги, за които се 
отнася и предварителната информация.

да се предоставя последваща 
информация в специално изготвено за 
целта сведение. То следва да съдържа 
пълна информация за начислените такси 
и натрупаните и изплатени лихви, 
така че потребителят да има възможност 
да разбере с какво са свързани 
разходите по таксите и лихвите и да 
прецени дали е необходимо да промени 
модела си на потребление или да се 
прехвърли към друг доставчик. Тази 
полза за потребителите може да бъде 
подсилена чрез последващата 
информация за таксите, която да 
включва същите услуги, за които се 
отнася и предварителната информация. 
При поискване от страна на 
потребителите сведението за 
таксите следва да се изпрати на 
хартиен носител. В противен случай 
сведението би могло да се 
разпространява по електронен път.

Or. en

Изменение 154
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да улеснят потребителите при 
съпоставянето на таксите по платежните 
сметки в рамките на единния пазар, 
доставчиците на платежни услуги 
следва да им предоставят списък на 
таксите за услугите, за които се отнася 
стандартизираната терминология. Това 
ще допринесе за създаването на условия 
на равнопоставеност между кредитните 
институции, които се конкурират на 
пазара на платежни сметки. Документът 
с информация за таксите следва да 
съдържа информация само за най-

(15) За да улеснят потребителите при 
съпоставянето на таксите по платежните 
сметки в рамките на единния пазар, 
доставчиците на платежни услуги 
следва да им предоставят списък на 
таксите за услугите, за които се отнася 
стандартизираната терминология на 
национално равнище. Това ще 
допринесе за създаването на условия на 
равнопоставеност между кредитните 
институции, които се конкурират на 
пазара на платежни сметки. Документът 
с информация за таксите следва да 
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представителните платежни услуги във 
всяка държава членка, като в 
съответните случаи се използват 
термините и определенията, 
стандартизирани на равнището на 
ЕС. За да могат потребителите по-добре 
да разбират таксите, които следва да 
плащат за своята платежна сметка, те 
трябва да разполагат с речник, в който 
да бъдат обяснени поне таксите и 
услугите, включени в списъка. Речникът 
следва да бъде полезен инструмент за 
потребителите, който ги улеснява в 
разбирането на смисъла на таксите и им 
осигурява възможности за избор в 
рамките на по-широк набор от оферти за 
платежни сметки. Също така е 
необходимо да се въведе задължението 
доставчиците на платежни услуги да 
информират потребителите най-малко 
веднъж годишно за всички такси, 
начислявани по техните сметки. 
Необходимо е да се предоставя 
последваща информация в специално 
изготвено за целта сведение. То следва 
да съдържа пълна информация за 
начислените такси, така че потребителят 
да има възможност да разбере за каква 
такса се отнася всеки от разходите и да 
прецени дали е необходимо да промени 
модела си на потребление или да се 
прехвърли към друг доставчик. Тази 
полза за потребителите може да бъде 
подсилена чрез последващата 
информация за таксите, която да 
включва същите услуги, за които се 
отнася и предварителната информация.

съдържа информация само за най-
представителните платежни услуги във 
всяка държава членка. За да могат 
потребителите по-добре да разбират 
таксите, които следва да плащат за 
своята платежна сметка, те трябва да 
разполагат с речник, в който да бъдат 
обяснени поне таксите и услугите, 
включени в списъка. Речникът следва да 
бъде полезен инструмент за 
потребителите, който ги улеснява в 
разбирането на смисъла на таксите и им 
осигурява възможности за избор в 
рамките на по-широк набор от оферти за 
платежни сметки. Също така е 
необходимо да се въведе задължението 
доставчиците на платежни услуги да 
информират потребителите най-малко 
веднъж годишно за всички такси, 
начислявани по техните сметки. 
Необходимо е да се предоставя 
последваща информация в специално 
изготвено за целта сведение. То следва 
да съдържа пълна информация за 
начислените такси, така че потребителят 
да има възможност да разбере за каква 
такса се отнася всеки от разходите и да 
прецени дали е необходимо да промени 
модела си на потребление или да се 
прехвърли към друг доставчик. Тази 
полза за потребителите може да бъде 
подсилена чрез последващата 
информация за таксите, която да 
включва същите услуги, за които се 
отнася и предварителната информация.

Or. en

Обосновка

Като се направи съпоставка със съответните административни разходи, не става 
ясно дали процесът на стандартизиране на терминологията води до реални ползи.
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Изменение 155
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да бъдат удовлетворени нуждите 
на потребителите, е необходимо да се 
гарантира, че информацията за таксите е 
точна, ясна и съпоставима. В 
настоящата директива следва да 
бъдат определени общи изисквания за 
представяне на документа с 
информация за таксите и сведението 
за таксите, за да се гарантира, че 
информацията е разбираема и 
съпоставима за потребителите. В 
документа с информация за таксите 
и сведението за таксите всяка 
държава членка следва да използва 
един и същи формат и еднаква 
поредност на елементите и 
рубриките, давайки възможност на 
потребителите да сравнят двата 
документа и да разберат 
представената в тях информация, 
като извлекат в максимална степен 
полза от нея. Документът с 
информация за таксите и сведението 
за таксите трябва ясно да се 
отличават от останалите 
документи с помощта на общ знак.

(16) За да бъдат удовлетворени нуждите 
на потребителите, е необходимо да се 
гарантира, че информацията за таксите е 
точна, ясна и съпоставима.

Or. en

Обосновка

Настоящото подробно описание на документа с информация за таксите не е 
необходимо за целите на директивата.

Изменение 156
Жан-Пол Гозес
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Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да бъдат удовлетворени нуждите 
на потребителите, е необходимо да се 
гарантира, че информацията за таксите е 
точна, ясна и съпоставима. В 
настоящата директива следва да 
бъдат определени общи изисквания за 
представяне на документа с 
информация за таксите и сведението 
за таксите, за да се гарантира, че 
информацията е разбираема и 
съпоставима за потребителите. В 
документа с информация за таксите 
и сведението за таксите всяка 
държава членка следва да използва 
един и същи формат и еднаква 
поредност на елементите и 
рубриките, давайки възможност на 
потребителите да сравнят двата 
документа и да разберат 
представената в тях информация, 
като извлекат в максимална степен 
полза от нея. Документът с 
информация за таксите и сведението 
за таксите трябва ясно да се 
отличават от останалите 
документи с помощта на общ знак.

(16) За да бъдат удовлетворени нуждите 
на потребителите, е необходимо да се 
гарантира, че информацията за таксите е 
точна, ясна и съпоставима.

Or. en

Изменение 157
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С цел да се гарантира 
последователно използване в целия 
Съюз на приложимата на равнището 
на ЕС терминология, държавите 

заличава се
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членки следва да установят 
задължение за доставчиците на 
платежни услуги при 
кореспонденцията с потребителите 
да използват приложимата на 
равнището на ЕС терминология, 
заедно с останалата национална 
стандартизирана терминология, 
установена в предварителния списък, 
включително в документа с 
информация за таксите и сведението 
за таксите. При обозначаването на 
услугите си доставчиците на
платежни услуги могат да използват 
търговски наименования, освен в 
документа с информация за таксите 
и сведението за таксите.

Or. en

Обосновка

Като се направи съпоставка със съответните административни разходи, не става 
ясно дали процесът на стандартизиране на терминологията води до реални ползи.

Изменение 158
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С цел да се гарантира 
последователно използване в целия 
Съюз на приложимата на равнището 
на ЕС терминология, държавите 
членки следва да установят 
задължение за доставчиците на 
платежни услуги при 
кореспонденцията с потребителите 
да използват приложимата на 
равнището на ЕС терминология, 
заедно с останалата национална 
стандартизирана терминология, 
установена в предварителния списък, 

заличава се
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включително в документа с 
информация за таксите и сведението 
за таксите. При обозначаването на 
услугите си доставчиците на 
платежни услуги могат да използват 
търговски наименования, освен в 
документа с информация за таксите 
и сведението за таксите.

Or. en

Изменение 159
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С цел да се гарантира 
последователно използване в целия 
Съюз на приложимата на равнището на 
ЕС терминология, държавите членки 
следва да установят задължение за 
доставчиците на платежни услуги при 
кореспонденцията с потребителите да 
използват приложимата на равнището 
на ЕС терминология, заедно с 
останалата национална 
стандартизирана терминология, 
установена в предварителния списък, 
включително в документа с информация 
за таксите и сведението за таксите. При 
обозначаването на услугите си 
доставчиците на платежни услуги могат 
да използват търговски наименования, 
освен в документа с информация за 
таксите и сведението за таксите.

(17) С цел да се гарантира 
последователно използване в целия 
Съюз на приложимата на равнището на 
ЕС терминология, държавите членки 
следва да установят задължение за 
доставчиците на платежни услуги при 
кореспонденцията с потребителите да 
използват стандартизирания на 
равнището на ЕС списък, включително 
в документа с информация за таксите и 
сведението за таксите. При 
обозначаването на услугите си 
доставчиците на платежни услуги могат 
да използват търговски наименования.

Or. en

Изменение 160
Вернер Ланген
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Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С цел да се гарантира 
последователно използване в целия 
Съюз на приложимата на равнището на 
ЕС терминология, държавите членки 
следва да установят задължение за 
доставчиците на платежни услуги при 
кореспонденцията с потребителите да 
използват приложимата на 
равнището на ЕС терминология, 
заедно с останалата национална
стандартизирана терминология, 
установена в предварителния списък, 
включително в документа с информация 
за таксите и сведението за таксите. При 
обозначаването на услугите си 
доставчиците на платежни услуги могат 
да използват търговски наименования, 
освен в документа с информация за 
таксите и сведението за таксите.

(17) С цел да се гарантира 
последователно използване в целия 
Съюз на приложимата на равнището на 
ЕС терминология, държавите членки 
следва да установят задължение за 
доставчиците на платежни услуги при 
кореспонденцията с потребителите да 
използват националната
стандартизирана терминология, 
установена в предварителния списък, 
включително в документа с информация 
за таксите и сведението за таксите. При 
обозначаването на услугите си 
доставчиците на платежни услуги могат 
да използват в допълнение също и
търговски наименования в документа с 
информация за таксите и сведението за 
таксите.

Or. de

Изменение 161
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С цел да се гарантира 
последователно използване в целия 
Съюз на приложимата на равнището на 
ЕС терминология, държавите членки 
следва да установят задължение за 
доставчиците на платежни услуги при 
кореспонденцията с потребителите да 
използват приложимата на равнището 
на ЕС терминология, заедно с 
останалата национална стандартизирана 
терминология, установена в 

(17) С цел да се гарантира 
последователно използване в целия 
Съюз на приложимата на равнището на 
ЕС терминология, държавите членки 
следва да установят задължение за 
доставчиците на платежни услуги при 
кореспонденцията с потребителите да 
използват приложимата на равнището 
на ЕС терминология, заедно с 
останалата национална стандартизирана 
терминология, установена в 
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предварителния списък, включително в 
документа с информация за таксите и
сведението за таксите. При 
обозначаването на услугите си 
доставчиците на платежни услуги могат 
да използват търговски наименования, 
освен в документа с информация за 
таксите и сведението за таксите.

предварителния списък, включително в 
документа с информация за таксите,
сведението за таксите и информацията 
за договора. При обозначаването на 
търговската информация
доставчиците на платежни услуги могат 
да използват търговски наименования за 
предоставяне на информация за 
услугите си, при условие че 
съответните стандартизирани на 
равнището на ЕС термини, при 
целесъобразност, са ясно определени.

Or. en

Изменение 162
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Уебсайтовете за съпоставяне на 
такси са ефективно средство за 
потребителите при оценката на 
предимствата на различните оферти 
за платежни сметки, предлагани в 
единното пазарно пространство. Те 
могат да осигурят баланс между 
необходимостта от кратка и ясна и 
същевременно пълна и изчерпателна 
информация, давайки възможност на 
ползвателите при наличие на интерес 
да получат по-подробни данни. Чрез 
тях могат да бъдат снижени и 
разходите за набиране на 
информация, тъй като на 
потребителите няма да се налага да 
събират информацията поотделно 
от различните доставчици на 
платежни услуги.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Обсегът на настоящата директива не следва да се простира до уебсайтовете за 
съпоставяне на такси, които обхващат повече от платежните сметки.

Изменение 163
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да получат безпристрастна 
информация относно банковите
такси, потребителите следва да 
имат достъп до уебсайтове за 
съпоставяне на такси, които са 
оперативно независими от 
доставчиците на платежни услуги. 
Следователно държавите членки 
следва да гарантират, че най-малко 
един уебсайт за съпоставяне на такси 
е на разположение на потребителите 
на съответната им територия. 
Уебсайтовете за съпоставяне на 
такси могат да бъдат поддържани 
от компетентните органи, други 
публични органи и/или акредитирани 
частни оператори. Държавите 
членки следва да създадат схема за 
доброволна акредитация, чрез която 
частните оператори на уебсайтове за 
съпоставяне на такси да могат да 
кандидатстват за акредитация в 
съответствие с определени критерии 
за качество. В случай че не бъде 
акредитиран уебсайт, поддържан от 
частен оператор, уебсайтът за 
съпоставяне на такси следва да бъде 
създаден от компетентен орган или 
от друг публичен орган. Създадените 
по този начин уебсайтове също 
трябва да отговарят на критериите 
за качество.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Обсегът на настоящата директива не следва да се простира до уебсайтовете за 
съпоставяне на такси, които обхващат повече от платежните сметки.

Изменение 164
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да получат безпристрастна 
информация относно банковите такси, 
потребителите следва да имат достъп до 
уебсайтове за съпоставяне на такси, 
които са оперативно независими от 
доставчиците на платежни услуги. 
Следователно държавите членки следва 
да гарантират, че най-малко един 
уебсайт за съпоставяне на такси е на 
разположение на потребителите на 
съответната им територия. Уебсайтовете 
за съпоставяне на такси могат да бъдат 
поддържани от компетентните органи, 
други публични органи и/или 
акредитирани частни оператори. 
Държавите членки следва да създадат 
схема за доброволна акредитация, чрез 
която частните оператори на уебсайтове 
за съпоставяне на такси да могат да 
кандидатстват за акредитация в 
съответствие с определени критерии за 
качество. В случай че не бъде 
акредитиран уебсайт, поддържан от 
частен оператор, уебсайтът за 
съпоставяне на такси следва да бъде 
създаден от компетентен орган или от 
друг публичен орган. Създадените по 
този начин уебсайтове също трябва да 
отговарят на критериите за качество.

(19) За да получат безпристрастна 
информация относно начисляваните
такси и лихвените проценти, 
прилагани на платежните сметки,
потребителите следва да имат 
безплатен достъп до уебсайтове за 
съпоставяне на такси, които са 
финансово и оперативно независими от 
доставчиците на платежни услуги. 
Следователно държавите членки следва 
да гарантират, че най-малко един 
уебсайт за съпоставяне на такси е на 
разположение на потребителите на 
съответната им територия. Уебсайтовете 
за съпоставяне на такси могат да бъдат 
поддържани от компетентните органи, 
други публични органи и/или 
акредитирани частни оператори. 
Държавите членки следва да създадат 
схема за доброволна акредитация, чрез 
която частните оператори на уебсайтове 
за съпоставяне на такси да могат да 
кандидатстват за акредитация в 
съответствие с определени критерии за 
качество. В случай че не бъде 
акредитиран уебсайт, поддържан от 
частен оператор, уебсайтът за 
съпоставяне на такси следва да бъде 
създаден от компетентен орган или от 
друг публичен орган. Създадените по 
този начин уебсайтове също трябва да 
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отговарят на критериите за качество. За 
улесняване на достъпа на 
потребителите също така до 
уебсайтове за съпоставяне на такси в 
други държави членки следва да бъде 
създаден уебпортал на Съюза, 
съдържащ препратки към всички 
уебсайтове на национално равнище.

Or. en

Изменение 165
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да получат безпристрастна 
информация относно банковите такси, 
потребителите следва да имат достъп до 
уебсайтове за съпоставяне на такси, 
които са оперативно независими от 
доставчиците на платежни услуги. 
Следователно държавите членки следва 
да гарантират, че най-малко един 
уебсайт за съпоставяне на такси е на 
разположение на потребителите на 
съответната им територия. Уебсайтовете 
за съпоставяне на такси могат да бъдат 
поддържани от компетентните органи, 
други публични органи и/или 
акредитирани частни оператори. 
Държавите членки следва да създадат 
схема за доброволна акредитация, чрез 
която частните оператори на уебсайтове 
за съпоставяне на такси да могат да 
кандидатстват за акредитация в 
съответствие с определени критерии за 
качество. В случай че не бъде 
акредитиран уебсайт, поддържан от 
частен оператор, уебсайтът за 
съпоставяне на такси следва да бъде 
създаден от компетентен орган или от 
друг публичен орган. Създадените по 

(19) За да получат безпристрастна 
информация относно банковите такси, 
потребителите следва да имат достъп до 
уебсайтове за съпоставяне на такси, 
които са оперативно независими от 
доставчиците на платежни услуги. 
Следователно държавите членки следва 
да гарантират, че най-малко един 
уебсайт за съпоставяне на такси е на 
разположение на потребителите на 
съответната им територия. Уебсайтовете 
за съпоставяне на такси могат да бъдат 
поддържани от компетентните органи, 
други публични органи и/или 
акредитирани частни оператори. 
Държавите членки следва да създадат 
схема за доброволна акредитация, чрез 
която частните оператори на уебсайтове 
за съпоставяне на такси да могат да 
кандидатстват за акредитация в 
съответствие с определени критерии за 
качество. В случай че не бъде 
акредитиран уебсайт, поддържан от 
частен оператор, уебсайтът за 
съпоставяне на такси следва да бъде 
създаден от компетентен орган или от 
друг публичен орган. Създадените по 
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този начин уебсайтове също трябва да 
отговарят на критериите за качество.

този начин уебсайтове също трябва да 
отговарят на критериите за качество. С 
цел да се улесни прегледът на 
таксите, начислявани от 
доставчиците на платежни услуги в 
Европейския съюз, Европейската 
комисия създава актуален, независим, 
точен, надежден и удобен за ползване 
от потребителите портал, 
предоставящ всички препратки към 
акредитираните уебсайтове за 
съпоставяне на такси в съответните 
държави членки. 

Or. en

Изменение 166
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Широко разпространена е 
практиката доставчиците на платежни 
услуги да предлагат платежни сметки 
като част от пакети, в които са 
включени други финансови продукти 
или услуги. Тази практика може да бъде 
начин доставчиците на платежни услуги 
да разнообразят предлагането си и да се 
конкурират помежду си и в крайна 
сметка може да бъде от полза за 
потребителите. Според проведено през 
2009 г. проучване на Комисията относно 
обвързаните продажби във финансовия 
сектор, както и съгласно други 
консултации и подадени потребителски 
жалби по този въпрос, доставчиците на 
платежни услуги може да предлагат 
банкови сметки в пакет заедно с други 
продукти, които потребителите обаче не 
желаят и които не са от съществено 
значение за платежните сметки, като 
например услуги за жилищно 

(20) Широко разпространена е 
практиката доставчиците на платежни 
услуги да предлагат платежни сметки 
като част от пакети, в които са 
включени други финансови продукти 
или услуги. Тази практика може да бъде 
начин доставчиците на платежни услуги 
да разнообразят предлагането си и да се 
конкурират помежду си и в крайна 
сметка може да бъде от полза за 
потребителите. Според проведено през 
2009 г. проучване на Комисията относно 
обвързаните продажби във финансовия 
сектор, както и съгласно други 
консултации и подадени потребителски 
жалби по този въпрос, доставчиците на 
платежни услуги може да предлагат 
банкови сметки в пакет заедно с други 
продукти, които потребителите обаче не 
желаят и които не са от съществено 
значение за платежните сметки, като 
например услуги за жилищно 
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застраховане. Освен това наблюденията 
показват, че тези практики могат да 
ограничат прозрачността и 
съпоставимостта на цените, както и 
избора на потребителите и да повлияят 
отрицателно на тяхната мобилност. 
Следователно държавите членки следва 
да гарантират, че когато доставчиците 
на платежни услуги предлагат платежни 
сметки като част от пакети, на 
потребителите се предоставя 
информация поотделно за таксите, 
които се начисляват за платежната 
сметка, и за всяка една от другите 
включени в пакета финансови услуги. 
Тези задължения не се отнасят за 
услуги, които принципно са свързани с 
използването на платежната сметка, 
като теглене на суми, електронни 
преводи или платежни карти. Поради 
това тези услуги следва да бъдат 
изключени от обхвата на тези 
разпоредби.

застраховане. Освен това наблюденията 
показват, че тези практики могат да 
ограничат прозрачността и 
съпоставимостта на цените, както и 
избора на потребителите и да повлияят 
отрицателно на тяхната мобилност. 
Следователно държавите членки следва 
да гарантират, че когато доставчиците 
на платежни услуги предлагат платежни 
сметки в пакет с други финансови 
услуги, на потребителите се предоставя 
информация поотделно за таксите, 
които се начисляват за платежната 
сметка, и за всяка една от другите 
включени в пакета финансови услуги, 
като потребителите имат 
възможност да закупят платежната 
сметка и пакетните услуги поотделно.

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че има разлика между сметките, предлагащи редица услуги, и 
сметките, предлагани в пакет с други финансови услуги, като например застраховка. 
Във втория случай не е възможно услугите да се закупят поотделно. В такъв случай 
следва да се въведе изискване, за да се гарантира, че доставчиците на платежни 
услуги осведомяват потребителите относно разходите, съпровождащи откриването 
на платежни сметки като част от пакети, и проверяват дали потребителите са 
привилегировани за пакетния продукт.

Изменение 167
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Широко разпространена е 
практиката доставчиците на платежни 

(20) Широко разпространена е 
практиката доставчиците на платежни 
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услуги да предлагат платежни сметки 
като част от пакети, в които са 
включени други финансови продукти 
или услуги. Тази практика може да бъде 
начин доставчиците на платежни услуги 
да разнообразят предлагането си и да се 
конкурират помежду си и в крайна 
сметка може да бъде от полза за 
потребителите. Според проведено през 
2009 г. проучване на Комисията относно 
обвързаните продажби във финансовия 
сектор, както и съгласно други 
консултации и подадени потребителски 
жалби по този въпрос, доставчиците на 
платежни услуги може да предлагат 
банкови сметки в пакет заедно с други 
продукти, които потребителите обаче не 
желаят и които не са от съществено 
значение за платежните сметки, като 
например услуги за жилищно 
застраховане. Освен това наблюденията 
показват, че тези практики могат да 
ограничат прозрачността и 
съпоставимостта на цените, както и 
избора на потребителите и да повлияят 
отрицателно на тяхната мобилност. 
Следователно държавите членки следва 
да гарантират, че когато доставчиците 
на платежни услуги предлагат платежни 
сметки като част от пакети, на 
потребителите се предоставя 
информация поотделно за таксите, 
които се начисляват за платежната 
сметка, и за всяка една от другите 
включени в пакета финансови услуги. 
Тези задължения не се отнасят за 
услуги, които принципно са свързани с 
използването на платежната 
сметка, като теглене на суми, 
електронни преводи или платежни 
карти. Поради това тези услуги 
следва да бъдат изключени от 
обхвата на тези разпоредби.

услуги да предлагат платежни сметки 
като част от пакети, в които са 
включени други финансови продукти 
или услуги. Тази практика може да бъде 
начин доставчиците на платежни услуги 
да разнообразят предлагането си и да се 
конкурират помежду си и в крайна 
сметка може да бъде от полза за 
потребителите. Според проведено през 
2009 г. проучване на Комисията относно 
обвързаните продажби във финансовия 
сектор, както и съгласно други 
консултации и подадени потребителски 
жалби по този въпрос, доставчиците на 
платежни услуги може да предлагат 
банкови сметки в пакет заедно с други 
продукти, които потребителите обаче не 
желаят и които не са от съществено 
значение за платежните сметки, като 
например услуги за жилищно 
застраховане. Освен това наблюденията 
показват, че тези практики могат да 
ограничат прозрачността и 
съпоставимостта на цените, както и 
избора на потребителите и да повлияят 
отрицателно на тяхната мобилност. 
Следователно държавите членки следва 
да гарантират, че когато доставчиците 
на платежни услуги предлагат платежни
сметки като част от пакети, на 
потребителите се предоставя 
информация поотделно за таксите, 
които се начисляват за платежната 
сметка, и за всяка една от другите 
включени в пакета финансови услуги.

Or. en
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Изменение 168
Оле Шмид

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Широко разпространена е 
практиката доставчиците на платежни 
услуги да предлагат платежни сметки 
като част от пакети, в които са 
включени други финансови продукти 
или услуги. Тази практика може да бъде 
начин доставчиците на платежни услуги 
да разнообразят предлагането си и да се 
конкурират помежду си и в крайна 
сметка може да бъде от полза за 
потребителите. Според проведено през 
2009 г. проучване на Комисията относно 
обвързаните продажби във финансовия 
сектор, както и съгласно други 
консултации и подадени потребителски 
жалби по този въпрос, доставчиците на 
платежни услуги може да предлагат 
банкови сметки в пакет заедно с други 
продукти, които потребителите обаче не 
желаят и които не са от съществено 
значение за платежните сметки, като 
например услуги за жилищно 
застраховане. Освен това наблюденията 
показват, че тези практики могат да 
ограничат прозрачността и 
съпоставимостта на цените, както и 
избора на потребителите и да повлияят 
отрицателно на тяхната мобилност. 
Следователно държавите членки следва 
да гарантират, че когато доставчиците 
на платежни услуги предлагат платежни 
сметки като част от пакети, на 
потребителите се предоставя 
информация поотделно за таксите, 
които се начисляват за платежната 
сметка, и за всяка една от другите
включени в пакета финансови услуги. 
Тези задължения не се отнасят за 
услуги, които принципно са свързани с 
използването на платежната сметка, 

(20) Широко разпространена е 
практиката доставчиците на платежни 
услуги да предлагат платежни сметки 
като част от пакети, в които са 
включени други финансови продукти 
или услуги. Тази практика може да бъде 
начин доставчиците на платежни услуги 
да разнообразят предлагането си и да се 
конкурират помежду си и в крайна 
сметка може да бъде от полза за 
потребителите. Според проведено през 
2009 г. проучване на Комисията относно 
обвързаните продажби във финансовия 
сектор, както и съгласно други 
консултации и подадени потребителски 
жалби по този въпрос, доставчиците на 
платежни услуги може да предлагат 
банкови сметки в пакет заедно с други 
продукти, които потребителите обаче не 
желаят и които не са от съществено 
значение за платежните сметки, като 
например услуги за жилищно 
застраховане. Освен това наблюденията
показват, че тези практики могат да 
ограничат прозрачността и 
съпоставимостта на цените, както и 
избора на потребителите и да повлияят 
отрицателно на тяхната мобилност. 
Следователно държавите членки следва 
да гарантират, че когато доставчиците 
на платежни услуги предлагат платежни 
сметки като част от пакети, на 
потребителите се предоставя 
информация дали е възможно 
компонентите от пакета да се 
закупят поотделно, и ако е така, се 
предоставя информация поотделно за
разходите и таксите за всяка една от 
включените в пакета финансови 
услуги. Тези задължения не се отнасят 
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като теглене на суми, електронни 
преводи или платежни карти. Поради 
това тези услуги следва да бъдат 
изключени от обхвата на тези 
разпоредби.

за услуги, които принципно са свързани 
с използването на платежната сметка, 
като теглене на суми, електронни 
преводи или платежни карти. Поради 
това тези услуги следва да бъдат 
изключени от обхвата на тези 
разпоредби.

Or. en

Изменение 169
Вернер Ланген

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Широко разпространена е 
практиката доставчиците на платежни 
услуги да предлагат платежни сметки 
като част от пакети, в които са 
включени други финансови продукти 
или услуги. Тази практика може да бъде 
начин доставчиците на платежни услуги 
да разнообразят предлагането си и да се 
конкурират помежду си и в крайна 
сметка може да бъде от полза за 
потребителите. Според проведено през 
2009 г. проучване на Комисията относно 
обвързаните продажби във финансовия 
сектор, както и съгласно други 
консултации и подадени потребителски 
жалби по този въпрос, доставчиците на 
платежни услуги може да предлагат 
банкови сметки в пакет заедно с други 
продукти, които потребителите обаче не 
желаят и които не са от съществено 
значение за платежните сметки, като 
например услуги за жилищно 
застраховане. Освен това наблюденията 
показват, че тези практики могат да 
ограничат прозрачността и 
съпоставимостта на цените, както и 
избора на потребителите и да повлияят 
отрицателно на тяхната мобилност. 

(20) Широко разпространена е 
практиката доставчиците на платежни 
услуги да предлагат платежни сметки 
като част от пакети, в които са 
включени други финансови продукти 
или услуги. Тази практика може да бъде 
начин доставчиците на платежни услуги 
да разнообразят предлагането си и да се 
конкурират помежду си и в крайна 
сметка може да бъде от полза за 
потребителите. Според проведено през 
2009 г. проучване на Комисията относно 
обвързаните продажби във финансовия 
сектор, както и съгласно други 
консултации и подадени потребителски 
жалби по този въпрос, доставчиците на 
платежни услуги може да предлагат 
банкови сметки в пакет заедно с други 
продукти, които потребителите обаче не 
желаят и които не са от съществено 
значение за платежните сметки, като 
например услуги за жилищно 
застраховане. Освен това наблюденията 
показват, че тези практики могат да 
ограничат прозрачността и 
съпоставимостта на цените, както и 
избора на потребителите и да повлияят 
отрицателно на тяхната мобилност.
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Следователно държавите членки следва 
да гарантират, че когато доставчиците 
на платежни услуги предлагат платежни 
сметки като част от пакети, на 
потребителите се предоставя 
информация поотделно за таксите, 
които се начисляват за платежната 
сметка, и за всяка една от другите 
включени в пакета финансови услуги. 
Тези задължения не се отнасят за 
услуги, които принципно са свързани с 
използването на платежната сметка, 
като теглене на суми, електронни 
преводи или платежни карти. Поради 
това тези услуги следва да бъдат
изключени от обхвата на тези 
разпоредби.

Следователно държавите членки следва 
да гарантират, че когато доставчиците 
на платежни услуги предлагат платежни 
сметки като част от пакети, на 
потребителите се предоставя 
информация поотделно за таксите, 
които се начисляват за платежната 
сметка, и за всяка една от другите 
включени в пакета финансови услуги. 
Тези задължения не се отнасят за 
услуги, които принципно са свързани с 
използването на платежната сметка, 
като теглене на суми, електронни 
преводи или платежни карти. Поради 
това тези услуги, както и 
придобиването по устав на членство 
в кооперативно дружество, следва да 
бъдат изключени от обхвата на тези 
отделни разпоредби.

Or. de

Изменение 170
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Потребителите са мотивирани да 
прехвърлят платежната си сметка само 
ако тази процедура не е твърде 
обременяваща от административна или 
финансова гледна точка. Процедурата 
по прехвърляне на платежна сметка към 
друг доставчик на платежни услуги 
трябва да бъде ясна и бърза. Ако за 
прехвърлянето на платежна сметка 
доставчиците на платежни услуги 
начисляват такси, те трябва да 
съответстват на разходите, които 
доставчиците на платежни услуги 
действително извършват за нея. С цел 
да се постигне положителен ефект 
по отношение на конкуренцията, 

(21) Потребителите са мотивирани да 
прехвърлят платежната си сметка само 
ако тази процедура не е твърде 
обременяваща от административна или 
финансова гледна точка. Процедурата 
по прехвърляне на платежна сметка към 
друг доставчик на платежни услуги 
трябва да бъде ясна и бърза. Ако за 
прехвърлянето на платежна сметка 
доставчиците на платежни услуги 
начисляват такси, те трябва да 
съответстват на разходите, които 
доставчиците на платежни услуги 
действително извършват за нея. 
Потребителите са мотивирани да 
прехвърлят платежната си сметка 
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прехвърлянето на платежните 
сметки следва да бъде улеснено и на 
трансгранично равнище. Като се има 
предвид, че прехвърлянето на
платежните сметки зад граница 
може да се окаже по-сложно, 
отколкото на национално ниво, и 
може да се наложи доставчиците на 
платежни услуги да приспособят и 
прецизират своите вътрешни 
процедури, за него следва да бъдат 
предвидени по-дълги срокове. При 
прегледа на предложената директива 
е необходимо да се прецени дали тези 
различни срокове да продължат да се 
прилагат.

само ако тази процедура не е твърде 
обременяваща от административна 
или финансова гледна точка. 
Процедурата по прехвърляне на 
платежна сметка към друг доставчик
на платежни услуги трябва да бъде 
ясна и бърза. Ако за прехвърлянето на
платежна сметка доставчиците на 
платежни услуги начисляват такси, 
те трябва да съответстват на 
разходите, които доставчиците на 
платежни услуги действително 
извършват за нея. Освен това 
предлагането на такива услуги ще 
бъде предизвикателство поради 
различията между платежните 
системи в държавите — членки на 
ЕС, по отношение на техническите 
стандарти, търговските правила и 
правните изисквания. В допълнение 
Регламент (ЕС) № 260/2012, който ще 
влезе в сила от 1 февруари 2014 г., ще 
направи тези услуги неактуални за 
потребителите, които се 
придвижват в рамките на 
еврозоната. За потребителите, 
придвижващи се между държави от 
еврозоната и държави извън 
еврозоната, многостранното 
банкиране е много често използвана 
практика. Тя позволява на 
потребителите да си открият нова 
сметка, като същевременно 
поддържат старата си сметка или я 
закрият, само ако нямат задължения 
към местните доставчици.

Or. en

Обосновка

Подобно изискване ще бъде съпроводено с огромни разходи и рискове и малко видими 
ползи, като се има предвид ниското равнище на търсене на такава трансгранична
услуга. Трансграничните операции също така ще бъдат улеснени чрез изпълнението на 
Регламент (ЕС) № 260/2012.
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Изменение 171
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Потребителите са мотивирани да 
прехвърлят платежната си сметка само 
ако тази процедура не е твърде 
обременяваща от административна или 
финансова гледна точка. Процедурата 
по прехвърляне на платежна сметка към 
друг доставчик на платежни услуги 
трябва да бъде ясна и бърза. Ако за 
прехвърлянето на платежна сметка 
доставчиците на платежни услуги 
начисляват такси, те трябва да 
съответстват на разходите, които 
доставчиците на платежни услуги 
действително извършват за нея. С цел 
да се постигне положителен ефект 
по отношение на конкуренцията, 
прехвърлянето на платежните 
сметки следва да бъде улеснено и на 
трансгранично равнище. Като се има 
предвид, че прехвърлянето на 
платежните сметки зад граница 
може да се окаже по-сложно, 
отколкото на национално ниво, и 
може да се наложи доставчиците на 
платежни услуги да приспособят и 
прецизират своите вътрешни 
процедури, за него следва да бъдат 
предвидени по-дълги срокове. При 
прегледа на предложената директива 
е необходимо да се прецени дали тези 
различни срокове да продължат да се 
прилагат.

(21) Потребителите са мотивирани да 
прехвърлят платежната си сметка само 
ако тази процедура не е твърде 
обременяваща от административна или 
финансова гледна точка. Процедурата 
по прехвърляне на платежна сметка към 
друг доставчик на платежни услуги 
трябва да бъде ясна и бърза. Ако за 
прехвърлянето на платежна сметка 
доставчиците на платежни услуги 
начисляват такси, те трябва да 
съответстват на разходите, които 
доставчиците на платежни услуги 
действително извършват за нея.

Or. en

Изменение 172
Оле Лудвигсон
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Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Потребителите са мотивирани да 
прехвърлят платежната си сметка само 
ако тази процедура не е твърде 
обременяваща от административна или 
финансова гледна точка. Процедурата 
по прехвърляне на платежна сметка към 
друг доставчик на платежни услуги 
трябва да бъде ясна и бърза. Ако за 
прехвърлянето на платежна сметка 
доставчиците на платежни услуги 
начисляват такси, те трябва да 
съответстват на разходите, които 
доставчиците на платежни услуги 
действително извършват за нея. С 
цел да се постигне положителен ефект 
по отношение на конкуренцията, 
прехвърлянето на платежните сметки 
следва да бъде улеснено и на 
трансгранично равнище. Като се има 
предвид, че прехвърлянето на 
платежните сметки зад граница може да 
се окаже по-сложно, отколкото на 
национално ниво, и може да се наложи 
доставчиците на платежни услуги да 
приспособят и прецизират своите 
вътрешни процедури, за него следва да 
бъдат предвидени по-дълги срокове. 
При прегледа на предложената 
директива е необходимо да се прецени 
дали тези различни срокове да 
продължат да се прилагат.

(21) Потребителите са мотивирани да 
прехвърлят платежната си сметка само 
ако тази процедура не е твърде 
обременяваща от административна или 
финансова гледна точка. Процедурата 
по прехвърляне на платежна сметка към 
друг доставчик на платежни услуги 
трябва да бъде ясна, бърза и изгодна по 
отношение на разходите. С цел да се 
постигне положителен ефект по 
отношение на конкуренцията, 
прехвърлянето на платежните сметки 
следва да бъде улеснено и на 
трансгранично равнище. Като се има 
предвид, че прехвърлянето на 
платежните сметки зад граница може да 
се окаже по-сложно, отколкото на 
национално ниво, и може да се наложи 
доставчиците на платежни услуги да 
приспособят и прецизират своите 
вътрешни процедури, за него следва да 
бъдат предвидени по-дълги срокове. 
При прегледа на предложената 
директива е необходимо да се прецени 
дали тези различни срокове да 
продължат да се прилагат.

Or. en

Изменение 173
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Потребителите са мотивирани да 
прехвърлят платежната си сметка само 
ако тази процедура не е твърде 
обременяваща от административна или 
финансова гледна точка. Процедурата 
по прехвърляне на платежна сметка към 
друг доставчик на платежни услуги 
трябва да бъде ясна и бърза. Ако за 
прехвърлянето на платежна сметка 
доставчиците на платежни услуги 
начисляват такси, те трябва да 
съответстват на разходите, които 
доставчиците на платежни услуги 
действително извършват за нея. С цел да 
се постигне положителен ефект по 
отношение на конкуренцията, 
прехвърлянето на платежните сметки 
следва да бъде улеснено и на 
трансгранично равнище. Като се има 
предвид, че прехвърлянето на 
платежните сметки зад граница може да 
се окаже по-сложно, отколкото на 
национално ниво, и може да се наложи 
доставчиците на платежни услуги да 
приспособят и прецизират своите 
вътрешни процедури, за него следва да 
бъдат предвидени по-дълги срокове. 
При прегледа на предложената 
директива е необходимо да се прецени 
дали тези различни срокове да 
продължат да се прилагат.

(21) Потребителите са мотивирани да 
прехвърлят платежната си сметка само 
ако възможните ползи не надвишават 
предполагаемите рискове и ако тази 
процедура не е твърде обременяваща от 
административна или финансова гледна 
точка. Процедурата по прехвърляне на 
платежна сметка към друг доставчик на 
платежни услуги трябва да бъде ясна и 
бърза. Ако за прехвърлянето на 
платежна сметка доставчиците на 
платежни услуги начисляват такси, те 
трябва да съответстват на разходите, 
които доставчиците на платежни услуги 
действително извършват за нея. С цел да 
се постигне положителен ефект по 
отношение на конкуренцията, 
прехвърлянето на платежните сметки 
следва да бъде улеснено и на 
трансгранично равнище. Като се има 
предвид, че прехвърлянето на 
платежните сметки зад граница може да 
се окаже по-сложно, отколкото на 
национално ниво, и може да се наложи 
доставчиците на платежни услуги да 
приспособят и прецизират своите 
вътрешни процедури, за него следва да 
бъдат предвидени по-дълги срокове. 
При прегледа на предложената 
директива е необходимо да се прецени 
дали тези различни срокове да 
продължат да се прилагат.

Or. en

Изменение 174
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Процедурата за прехвърляне на 
платежни сметки следва да бъде 
възможно най-опростена за 
потребителя. Съответно държавите 
членки следва да гарантират, че 
приемащият доставчик на платежни 
услуги е този, който започва 
процедурата по прехвърлянето и я 
управлява от името на потребителя.

(22) Процедурата за прехвърляне на 
платежни сметки следва да бъде 
възможно най-опростена за 
потребителя. Съответно държавите 
членки следва да гарантират, че 
приемащият доставчик на платежни 
услуги е този, който започва 
процедурата по прехвърлянето и я 
управлява от името на потребителя. 
Изискванията по настоящата 
директива, свързани с 
предоставянето на услуги по 
прехвърляне на платежни сметки, 
могат да бъдат изпълнени 
посредством правни разпоредби, 
саморегулиране или доброволни 
споразумения.

Or. en

Обосновка

Съществуват редица инициативи на държавите членки, които са в процес на 
изготвяне или вече се изпълняват. Следователно настоящата директивата следва да 
осигурява минимална хармонизация.

Изменение 175
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Процедурата за прехвърляне на 
платежни сметки следва да бъде 
възможно най-опростена за 
потребителя. Съответно държавите 
членки следва да гарантират, че 
приемащият доставчик на платежни 
услуги е този, който започва 
процедурата по прехвърлянето и я 
управлява от името на потребителя.

(22) Процедурата за прехвърляне на 
платежни сметки следва да бъде 
възможно най-опростена за 
потребителя. Съответно държавите 
членки следва да гарантират, че 
приемащият доставчик на платежни 
услуги е този, който започва 
процедурата по прехвърлянето и я 
управлява от името на потребителя. 
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Изискванията по настоящата 
директива, свързани с 
предоставянето на услуги по 
прехвърляне на платежни сметки, 
могат да бъдат изпълнени 
посредством правни разпоредби, 
саморегулиране или доброволни 
споразумения.

Or. en

Изменение 176
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Съображение 22a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) По отношение на прехвърлянето 
между доставчици на платежни 
услуги на национално равнище, 
държавите членки следва да имат 
право да спазват или установяват 
правила, които се отклоняват 
незначително от посочените в 
настоящата директива, доколкото 
това води до ефикасни резултати, 
които несъмнено са в интерес на 
потребителя.

Or. en

Изменение 177
Вернер Ланген

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) За успешното изпълнение на 
процедурата е необходимо съдействие 
от страна на прехвърлящия доставчик на 

(24) За успешното изпълнение на 
процедурата е необходимо съдействие 
от страна на прехвърлящия доставчик на 
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платежни услуги. Приемащият 
доставчик на платежни услуги следва да 
получи от прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги цялата информация, 
която счита за необходима за 
възобновяване на периодичните 
плащания по новата платежна сметка. 
Тази информация обаче не следва да 
превишава това, което е необходимо за 
прехвърлянето на платежната сметка, а 
приемащият доставчик на платежни 
услуги не следва да изисква 
несъществена с оглед на целта 
информация.

платежни услуги. Приемащият 
доставчик на платежни услуги следва да 
получи от прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги, като се спазват 
съществуващите изисквания за 
защита на данните, цялата 
информация, която счита за необходима 
за възобновяване на периодичните 
плащания по новата платежна сметка. 
Тази информация обаче не следва да 
превишава това, което е необходимо за 
прехвърлянето на платежната сметка, а 
приемащият доставчик на платежни 
услуги не следва да изисква 
несъществена с оглед на целта 
информация.

Or. de

Изменение 178
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Потребителите, които законно 
пребивават в Съюза и които нямат 
платежна сметка в определена държава 
членка, следва да бъдат в състояние да 
открият и използват платежна сметка за 
основни операции в тази държава 
членка. За да се гарантира възможно 
най-широк достъп до такива сметки, 
потребителите следва да имат 
достъп до тях независимо от 
финансовото си положение, като 
например безработица или 
неплатежоспособност на физическо 
лице, както и от 
местопребиваването си. Освен това 
правото на достъп до платежна 
сметка за основни операции във всяка 
държава членка следва да се 
предоставя при спазване на 

(27) Потребителите, които законно 
пребивават в Съюза и които нямат 
платежна сметка в определена държава 
членка, следва да бъдат в състояние да 
открият и използват платежна сметка за 
основни операции в тази държава 
членка. Държавите членки 
гарантират, че упражняването на 
това право не е твърде трудно или 
обременяващо за потребителя.
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изискванията на 
Директива 2005/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
26 октомври 2005 г. за 
предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането 
на тероризъм16, по-специално във 
връзка с процедурите за надлежна 
проверка на клиентите.

Or. en

Изменение 179
Оле Шмид

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Потребителите, които законно 
пребивават в Съюза и които нямат 
платежна сметка в определена държава 
членка, следва да бъдат в състояние да 
открият и използват платежна сметка за 
основни операции в тази държава 
членка. За да се гарантира възможно 
най-широк достъп до такива сметки, 
потребителите следва да имат достъп до 
тях независимо от финансовото си 
положение, като например 
безработица или 
неплатежоспособност на физическо 
лице, както и от местопребиваването 
си. Освен това правото на достъп до 
платежна сметка за основни операции 
във всяка държава членка следва да се 
предоставя при спазване на 
изискванията на Директива 2005/60/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 26 октомври 2005 г. за 
предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризъм16, по-специално във връзка с 

(27) Потребителите, които законно 
пребивават в Съюза и които нямат 
платежна сметка в определена държава 
членка, следва да бъдат в състояние да 
открият и използват платежна сметка за 
основни операции в тази държава 
членка. За да се гарантира възможно 
най-широк достъп до такива сметки, 
потребителите следва да имат достъп до
тях независимо от финансовото си 
положение и от местопребиваването си.
В днешни дни е необходимо 
потребителите да имат достъп до 
банкова сметка, за да могат 
ефективно и пълноценно да участват 
във финансовата и социалната 
общност. Потребителите, които не 
разполагат с банкова сметка, са 
принудени да използват пари в брой, 
което не само ограничава избора им 
на начин на плащане и води до 
изключването им от електронните 
трансакции, но също така е и по-
скъпо. Освен това правото на достъп до 
платежна сметка за основни операции 
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процедурите за надлежна проверка на 
клиентите.

във всяка държава членка следва да се 
предоставя при спазване на 
изискванията на Директива 2005/60/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 26 октомври 2005 г. за 
предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризъм, по-специално във връзка с 
процедурите за надлежна проверка на 
клиентите.

Or. en

Изменение 180
Юрген Клуте

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Потребителите, които законно 
пребивават в Съюза и които нямат
платежна сметка в определена държава 
членка, следва да бъдат в състояние да 
открият и използват платежна сметка за 
основни операции в тази държава 
членка. За да се гарантира възможно 
най-широк достъп до такива сметки, 
потребителите следва да имат 
достъп до тях независимо от 
финансовото си положение, като 
например безработица или 
неплатежоспособност на физическо 
лице, както и от 
местопребиваването си. Освен това
правото на достъп до платежна сметка 
за основни операции във всяка държава 
членка следва да се предоставя при 
спазване на изискванията на 
Директива 2005/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
26 октомври 2005 г. за 
предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 

(27) Потребителите, които законно 
пребивават в Съюза и които не 
използват платежна сметка в 
определена държава членка, следва да 
бъдат в състояние да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции в тази държава членка. 
Всички разпоредби на настоящата 
директива относно прозрачността и 
съпоставимостта на таксите и 
прехвърлянето на платежни сметки 
се прилагат също така по отношение 
на платежните сметки за основни 
операции. Освен това държавите 
членки следва да гарантират, че 
прехвърлянето от и към платежна 
сметка за основни операции следва да 
бъде възможно за потребителя. За да 
се гарантира възможно най-широк 
достъп до такива сметки, 
потребителите следва да имат 
достъп до тях независимо от 
финансовото си положение, като 
например безработица или 
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изпирането на пари и финансирането 
на тероризъм16, по-специално във 
връзка с процедурите за надлежна 
проверка на клиентите.

неплатежоспособност на физическо 
лице, както и от 
местопребиваването си.

Or. en

Изменение 181
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Потребителите, които законно
пребивават в Съюза и които нямат
платежна сметка в определена държава 
членка, следва да бъдат в състояние да 
открият и използват платежна сметка за 
основни операции в тази държава 
членка. За да се гарантира възможно 
най-широк достъп до такива сметки, 
потребителите следва да имат достъп до 
тях независимо от финансовото си 
положение, като например безработица 
или неплатежоспособност на физическо 
лице, както и от местопребиваването 
си. Освен това правото на достъп до 
платежна сметка за основни операции 
във всяка държава членка следва да се 
предоставя при спазване на 
изискванията на Директива 2005/60/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 26 октомври 2005 г. за 
предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризъм16, по-специално във връзка с 
процедурите за надлежна проверка на 
клиентите.

(27) Потребителите, на които преди 
това е бил отказан достъп до 
платежна сметка за основни 
операции, пребивават и могат да 
докажат установени в достатъчна 
степен отношения с държавата 
членка на доставчика на платежни 
услуги, където подават заявление за 
достъп до платежна сметка за основни 
операции, следва да бъдат в състояние 
да открият и използват платежна сметка 
за основни операции в тази държава 
членка. За да се гарантира възможно 
най-широк достъп до такива сметки, 
потребителите следва да имат достъп до 
тях независимо от финансовото си 
положение, като например безработица 
или неплатежоспособност на физическо 
лице. Освен това правото на достъп до 
платежна сметка за основни операции 
във всяка държава членка следва да се 
предоставя при спазване на 
изискванията на Директива 2005/60/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 26 октомври 2005 г. за 
предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризъм, по-специално във връзка с 
процедурите за надлежна проверка на 
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клиентите.

Or. en

Обосновка

С оглед на изискванията за борба срещу изпирането на пари и защита срещу измами, 
потребителят трябва да докаже своята необходимост от откриване на платежна 
сметка в друга държава.

Изменение 182
Буркард Балц

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Потребителите, които законно 
пребивават в Съюза и които нямат 
платежна сметка в определена държава 
членка, следва да бъдат в състояние да 
открият и използват платежна сметка за 
основни операции в тази държава 
членка. За да се гарантира възможно 
най-широк достъп до такива сметки, 
потребителите следва да имат достъп до 
тях независимо от финансовото си 
положение, като например безработица 
или неплатежоспособност на физическо 
лице, както и от местопребиваването си. 
Освен това правото на достъп до 
платежна сметка за основни операции 
във всяка държава членка следва да се 
предоставя при спазване на 
изискванията на Директива 2005/60/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 26 октомври 2005 г. за 
предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризъм, по-специално във връзка с 
процедурите за надлежна проверка на 
клиентите.

(27) Потребителите, които законно 
пребивават в Съюза и които нямат 
платежна сметка в Съюза, следва да 
бъдат в състояние да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции в държавата, в която 
обичайно местопребивават. За да се 
гарантира възможно най-широк достъп 
до такива сметки, потребителите следва 
да имат достъп до тях независимо от 
финансовото си положение, като 
например безработица или 
неплатежоспособност на физическо 
лице, както и от местопребиваването си.
Необходимо е потребителят да 
докаже съществуването на лични 
връзки със съответната държава 
членка и с бизнес територията на 
доставчика на платежни услуги под 
формата на център на жизнени 
интереси, работно място или да е 
записан в учебно заведение. Освен това 
правото на достъп до платежна сметка 
за основни операции във всяка държава 
членка следва да се предоставя при 
спазване на изискванията на 
Директива 2005/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
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26 октомври 2005 г. за предотвратяване 
използването на финансовата система за 
целите на изпирането на пари и 
финансирането на тероризъм, по-
специално във връзка с процедурите за 
надлежна проверка на клиентите.

Or. de

Изменение 183
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Потребителите, които законно 
пребивават в Съюза и които нямат 
платежна сметка в определена държава 
членка, следва да бъдат в състояние да 
открият и използват платежна сметка за 
основни операции в тази държава 
членка. За да се гарантира възможно 
най-широк достъп до такива сметки,
потребителите следва да имат достъп до 
тях независимо от финансовото си 
положение, като например безработица 
или неплатежоспособност на физическо 
лице, както и от местопребиваването си. 
Освен това правото на достъп до 
платежна сметка за основни операции 
във всяка държава членка следва да се 
предоставя при спазване на 
изискванията на Директива 2005/60/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 26 октомври 2005 г. за 
предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризъм, по-специално във връзка с 
процедурите за надлежна проверка на 
клиентите.

(27) Потребителите, които законно 
пребивават в Съюза, могат да 
докажат действителна свързаност с 
държавата членка на доставчика на 
платежни услуги и които нямат 
платежна сметка в определена държава 
членка, следва да бъдат в състояние да 
открият и използват платежна сметка за 
основни операции в тази държава 
членка. Потребителите следва да имат 
достъп до тях независимо от 
финансовото си положение, като 
например безработица или 
неплатежоспособност на физическо
лице, както и от местопребиваването си. 
От потребителите следва да се 
изисква да се явят лично в служба на 
доставчика на платежни услуги в 
държава членка по техен избор. 
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
потребителя. Освен това правото на 
достъп до платежна сметка за основни 
операции във всяка държава членка 
следва да се предоставя при спазване на 
изискванията на Директива 2005/60/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 26 октомври 2005 г. за 
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предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризъм, по-специално във връзка с 
процедурите за надлежна проверка на 
клиентите.

Or. en

Изменение 184
Оле Лудвигсон, Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Потребителите, които законно 
пребивават в Съюза и които нямат 
платежна сметка в определена държава 
членка, следва да бъдат в състояние да 
открият и използват платежна сметка за 
основни операции в тази държава 
членка. За да се гарантира възможно 
най-широк достъп до такива сметки, 
потребителите следва да имат достъп до 
тях независимо от финансовото си 
положение, като например безработица
или неплатежоспособност на физическо 
лице, както и от местопребиваването си. 
Освен това правото на достъп до 
платежна сметка за основни операции 
във всяка държава членка следва да се 
предоставя при спазване на 
изискванията на Директива 2005/60/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 26 октомври 2005 г. за 
предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризъм, по-специално във връзка с 
процедурите за надлежна проверка на 
клиентите.

(27) Потребителите, които законно 
пребивават в Съюза и които нямат 
платежна сметка в определена държава 
членка, следва да бъдат в състояние да 
открият и използват платежна сметка за 
основни операции в тази държава 
членка. За да се гарантира възможно 
най-широк достъп до такива сметки, 
потребителите следва да имат достъп до 
тях независимо от финансовото си 
положение – като например трудов 
статут, равнище на доход, кредитна 
история или неплатежоспособност на 
физическо лице – както и от 
местопребиваването си. Освен това 
правото на достъп до платежна сметка 
за основни операции във всяка държава 
членка следва да се предоставя при 
спазване на изискванията на 
Директива 2005/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
26 октомври 2005 г. за предотвратяване 
използването на финансовата система за 
целите на изпирането на пари и 
финансирането на тероризъм, по-
специално във връзка с процедурите за 
надлежна проверка на клиентите.

Or. en
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Изменение 185
Вернер Ланген

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Потребителите, които законно 
пребивават в Съюза и които нямат 
платежна сметка в определена държава 
членка, следва да бъдат в състояние да 
открият и използват платежна сметка за 
основни операции в тази държава
членка. За да се гарантира възможно
най-широк достъп до такива сметки, 
потребителите следва да имат достъп до 
тях независимо от финансовото си 
положение, като например безработица 
или неплатежоспособност на физическо 
лице, както и от местопребиваването си. 
Освен това правото на достъп до 
платежна сметка за основни операции 
във всяка държава членка следва да се 
предоставя при спазване на 
изискванията на Директива 2005/60/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 26 октомври 2005 г. за 
предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризъм, по-специално във връзка с 
процедурите за надлежна проверка на 
клиентите.

(27) Потребителите, които законно 
пребивават в Съюза и които нямат 
платежна сметка в ЕС, следва да бъдат в 
състояние да открият и използват 
платежна сметка за основни операции в 
държавата членка, с която са 
свързани. За да се гарантира възможно 
най-широк достъп до такива сметки, 
потребителите следва да имат достъп до 
тях независимо от финансовото си 
положение, като например безработица 
или неплатежоспособност на физическо 
лице, както и от местопребиваването си. 
Освен това правото на достъп до 
платежна сметка за основни операции 
във всяка държава членка следва да се 
предоставя при спазване на 
изискванията на Директива 2005/60/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 26 октомври 2005 г. за 
предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризъм, по-специално във връзка с 
процедурите за надлежна проверка на 
клиентите.

Or. de

Изменение 186
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Съображение 27a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) Правото на достъп до 
платежна сметка за основни 
операции във всяка държава членка 
следва да се предоставя съгласно 
Директива 2005/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
26 октомври 2005 г. за 
предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането 
на тероризъм, по-специално във 
връзка с процедурите за надлежна 
проверка на клиентите.

Or. en

Изменение 187
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Държавите членки следва да 
гарантират, че най-малко един 
доставчик на платежни услуги
предлага на потребителите платежни 
сметки за основни операции. Достъпът 
до тях не трябва да бъде прекалено 
труден, нито да е свързан с твърде 
големи разходи за потребителите. В 
тази връзка държавите членки следва 
да вземат предвид такива фактори 
като местоположението на 
определените доставчици на 
платежни услуги на тяхната 
територия. С цел да се минимизира 
рискът за потребителите от финансово 
изключване, държавите членки следва 
да осигурят по-добро обучение в 
областта на финансите, включително в 
рамките на училищното образование, и 

(28) Държавите членки следва да 
гарантират, че всички доставчици на 
платежни услуги, предлагащи 
платежни сметки на потребителите 
като неразделна част от обичайната 
си стопанска дейност, предлагат на 
потребителите платежни сметки за 
основни операции. Достъпът до тях не 
трябва да бъде прекалено труден, нито 
да е свързан с твърде големи разходи за 
потребителите. С цел да се минимизира 
рискът за потребителите от финансово 
изключване, държавите членки следва 
да осигурят по-добро обучение в 
областта на финансите, включително в 
рамките на училищното образование, и 
да вземат мерки срещу 
свръхзадлъжнялостта. Освен това 
държавите членки следва да насърчават 
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да вземат мерки срещу 
свръхзадлъжнялостта. Освен това 
държавите членки следва да насърчават 
провеждането на инициативи от 
доставчиците на платежни услуги, 
които са насочени към предоставяне на 
платежни сметки за основни операции, 
съчетано с обучение по финансови 
въпроси.

провеждането на инициативи от 
доставчиците на платежни услуги, 
които са насочени към предоставяне на 
платежни сметки за основни операции, 
съчетано с обучение по финансови 
въпроси.

Or. en

Изменение 188
Оле Шмид

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Държавите членки следва да 
гарантират, че най-малко един 
доставчик на платежни услуги 
предлага на потребителите платежни 
сметки за основни операции. Достъпът 
до тях не трябва да бъде прекалено 
труден, нито да е свързан с твърде 
големи разходи за потребителите. В тази 
връзка държавите членки следва да
вземат предвид такива фактори като 
местоположението на определените 
доставчици на платежни услуги на 
тяхната територия. С цел да се 
минимизира рискът за потребителите от 
финансово изключване, държавите 
членки следва да осигурят по-добро 
обучение в областта на финансите, 
включително в рамките на училищното 
образование, и да вземат мерки срещу 
свръхзадлъжнялостта. Освен това 
държавите членки следва да насърчават 
провеждането на инициативи от 
доставчиците на платежни услуги, 
които са насочени към предоставяне на 
платежни сметки за основни операции, 
съчетано с обучение по финансови 

(28) Държавите членки следва да 
гарантират, че банките, извършващи 
дейност в областта на банкирането 
на дребно, предлагат на потребителите 
платежни сметки за основни операции. 
Достъпът до тях не трябва да бъде 
прекалено труден, нито да е свързан с 
твърде големи разходи за 
потребителите. В тази връзка държавите 
членки следва да гарантират, че 
освобождаването се основава 
единствено на изискванията, 
посочени в Директива 2005/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 26 октомври 2005 г. за 
предотвратяване на използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането 
на тероризъм, по-специално във 
връзка с процедурите за надлежна 
проверка на клиентите. С цел да се 
минимизира рискът за потребителите от 
финансово изключване, държавите 
членки следва да осигурят по-добро 
обучение в областта на финансите, 
включително в рамките на училищното 
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въпроси. образование, и да вземат мерки срещу 
свръхзадлъжнялостта. Освен това 
държавите членки следва да насърчават 
провеждането на инициативи от 
доставчиците на платежни услуги, 
които са насочени към предоставяне на 
платежни сметки за основни операции, 
съчетано с обучение по финансови 
въпроси.

Or. en

Изменение 189
Буркард Балц

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Държавите членки следва да 
гарантират, че най-малко един 
доставчик на платежни услуги предлага 
на потребителите платежни сметки за 
основни операции. Достъпът до тях не 
трябва да бъде прекалено труден, нито 
да е свързан с твърде големи разходи за 
потребителите. В тази връзка държавите 
членки следва да вземат предвид такива 
фактори като местоположението на 
определените доставчици на платежни 
услуги на тяхната територия. С цел да се 
минимизира рискът за потребителите от 
финансово изключване, държавите 
членки следва да осигурят по-добро 
обучение в областта на финансите, 
включително в рамките на училищното 
образование, и да вземат мерки срещу 
свръхзадлъжнялостта. Освен това 
държавите членки следва да насърчават 
провеждането на инициативи от 
доставчиците на платежни услуги, 
които са насочени към предоставяне на 
платежни сметки за основни операции, 
съчетано с обучение по финансови 

(28) Държавите членки следва да 
гарантират, че най-малко един 
доставчик на платежни услуги предлага 
на потребителите платежни сметки за 
основни операции, като се спазва 
принципът на равнопоставеност и на 
пропорционалност. Достъпът до тях не 
трябва да бъде прекалено труден, нито 
да е свързан с твърде големи разходи за 
потребителите. В тази връзка държавите 
членки следва да вземат предвид такива 
фактори като местоположението на 
определените доставчици на платежни 
услуги на тяхната територия. С цел да се 
минимизира рискът за потребителите от 
финансово изключване, държавите 
членки следва да осигурят по-добро 
обучение в областта на финансите, 
включително в рамките на училищното 
образование. Освен това държавите 
членки следва да насърчават 
провеждането на инициативи от 
доставчиците на платежни услуги, 
които са насочени към предоставяне на 
платежни сметки за основни операции, 
съчетано с обучение по финансови 
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въпроси. въпроси.

Or. de

Изменение 190
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Държавите членки следва да
гарантират, че най-малко един 
доставчик на платежни услуги 
предлага на потребителите платежни 
сметки за основни операции. Достъпът 
до тях не трябва да бъде прекалено 
труден, нито да е свързан с твърде 
големи разходи за потребителите. В 
тази връзка държавите членки следва да 
вземат предвид такива фактори като 
местоположението на определените 
доставчици на платежни услуги на 
тяхната територия. С цел да се 
минимизира рискът за потребителите от 
финансово изключване, държавите 
членки следва да осигурят по-добро 
обучение в областта на финансите, 
включително в рамките на училищното 
образование, и да вземат мерки срещу 
свръхзадлъжнялостта. Освен това 
държавите членки следва да насърчават 
провеждането на инициативи от 
доставчиците на платежни услуги, 
които са насочени към предоставяне на 
платежни сметки за основни операции, 
съчетано с обучение по финансови 
въпроси.

(28) Държавите членки гарантират, че 
всички доставчици на платежни 
услуги, предлагащи платежни 
сметки, които обхващат най-малко 
услугите, изброени в член 16, параграф 
1, като неразделна част от 
обичайната си стопанска дейност, 
предлагат на потребителите платежни 
сметки за основни операции. Достъпът 
до тях не трябва да бъде прекалено 
труден и следва да е свързан 
единствено със символична такса за 
потребителите. В тази връзка държавите 
членки следва да вземат предвид такива 
фактори като местоположението на 
определените доставчици на платежни 
услуги на тяхната територия. С цел да се 
минимизира рискът за потребителите от 
финансово изключване, държавите 
членки следва да осигурят по-добро 
обучение в областта на финансите, 
включително в рамките на училищното 
образование, и да вземат мерки срещу 
свръхзадлъжнялостта. Освен това 
държавите членки следва да насърчават 
провеждането на инициативи от 
доставчиците на платежни услуги, 
които са насочени към предоставяне на 
платежни сметки за основни операции, 
съчетано с обучение по финансови 
въпроси.

Or. en
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Изменение 191
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Държавите членки следва да 
гарантират, че най-малко един 
доставчик на платежни услуги предлага 
на потребителите платежни сметки за 
основни операции. Достъпът до тях не 
трябва да бъде прекалено труден, нито 
да е свързан с твърде големи разходи за 
потребителите. В тази връзка държавите 
членки следва да вземат предвид такива 
фактори като местоположението на 
определените доставчици на платежни 
услуги на тяхната територия. С цел да се 
минимизира рискът за потребителите от 
финансово изключване, държавите 
членки следва да осигурят по-добро 
обучение в областта на финансите, 
включително в рамките на училищното 
образование, и да вземат мерки срещу 
свръхзадлъжнялостта. Освен това 
държавите членки следва да насърчават 
провеждането на инициативи от 
доставчиците на платежни услуги, 
които са насочени към предоставяне на 
платежни сметки за основни операции, 
съчетано с обучение по финансови 
въпроси.

(28) Държавите членки следва да 
гарантират, че най-малко един 
доставчик на платежни услуги предлага 
на потребителите платежни сметки за 
основни операции. Достъпът до тях не 
трябва да бъде прекалено труден, нито 
да е свързан с твърде големи разходи за 
потребителите. В тази връзка държавите 
членки следва да вземат предвид такива 
фактори като местоположението на 
определените доставчици на платежни 
услуги на тяхната територия. С цел да се 
минимизира рискът за потребителите от 
финансово изключване, държавите 
членки следва да осигурят по-добро 
обучение в областта на финансите, 
включително в рамките на училищното 
образование, и да вземат мерки срещу 
свръхзадлъжнялостта. Освен това 
държавите членки следва да насърчават 
провеждането на инициативи от 
доставчиците на платежни услуги, 
които са насочени към предоставяне на 
платежни сметки за основни операции, 
съчетано с обучение по финансови 
въпроси. Изискванията по 
настоящата директива, свързани с 
предоставянето на платежни 
сметки за основни операции, могат да 
бъдат изпълнени посредством правни 
разпоредби, саморегулиране или 
доброволни споразумения.

Or. en
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Изменение 192
Силви Гулар, Джийн Ламбърт

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Държавите членки следва да 
гарантират, че най-малко един 
доставчик на платежни услуги предлага 
на потребителите платежни сметки за 
основни операции. Достъпът до тях не 
трябва да бъде прекалено труден, нито 
да е свързан с твърде големи разходи за 
потребителите. В тази връзка държавите 
членки следва да вземат предвид такива 
фактори като местоположението на 
определените доставчици на платежни 
услуги на тяхната територия. С цел да се 
минимизира рискът за потребителите от 
финансово изключване, държавите 
членки следва да осигурят по-добро 
обучение в областта на финансите, 
включително в рамките на училищното 
образование, и да вземат мерки срещу 
свръхзадлъжнялостта. Освен това 
държавите членки следва да насърчават 
провеждането на инициативи от 
доставчиците на платежни услуги, 
които са насочени към предоставяне на 
платежни сметки за основни операции, 
съчетано с обучение по финансови 
въпроси.

(28) Държавите членки следва да 
гарантират, че най-малко един 
доставчик на платежни услуги предлага 
на потребителите платежни сметки за 
основни операции. Достъпът до тях не 
трябва да бъде прекалено труден, нито 
да е свързан с твърде големи разходи за 
потребителите. В тази връзка държавите 
членки следва да вземат предвид такива 
фактори като местоположението на 
определените доставчици на платежни 
услуги на тяхната територия. С цел да се 
минимизира рискът за потребителите от 
финансово изключване, държавите 
членки следва да осигурят по-добро 
обучение в областта на финансите, 
включително в рамките на училищното 
образование, и да вземат мерки срещу 
свръхзадлъжнялостта. Освен това 
държавите членки следва да насърчават 
провеждането на инициативи от 
доставчиците на платежни услуги, 
които са насочени към предоставяне на 
платежни сметки за основни операции, 
съчетано с обучение по финансови 
въпроси, целящо предоставяне на 
съвети за уязвимите групи от 
населението във връзка с бюджетни 
въпроси и проблеми на 
свръхзадлъжнялост.

Or. fr

Изменение 193
Шарън Боулс

Предложение за директива
Съображение 28a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) Държавите членки следва да 
гарантират, че са приложени мерки 
за улесняване на придобиване на 
познания от страна на 
потребителите по отношение на 
управлението на платежните им 
сметки за основни операции. На 
всички титуляри на сметки следва да 
се предоставят ясни информационни 
документи, посочващи начина на 
функциониране на сметките.

Or. en

Изменение 194
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) За да упражнят правото си на 
достъп до платежна сметка за основни 
операции, потребителите не следва да 
притежават платежна сметка на същата 
територия. Когато не е възможно с 
помощта на електронни системи да се 
установи дали даден потребител вече 
притежава платежна сметка, 
доставчиците на платежни услуги 
следва да приемат от потребителите 
декларация като надеждно средство за 
удостоверяване, че те не притежават 
вече платежна сметка.

(29) За да упражнят правото си на 
достъп до платежна сметка за основни 
операции, потребителите не следва да 
притежават платежна сметка или следва 
преди това да им е бил отказан 
достъп до редовна платежна сметка
на същата територия. Когато не е 
възможно с помощта на електронни 
системи да се установи дали даден 
потребител вече притежава платежна 
сметка, доставчиците на платежни 
услуги следва да приемат от 
потребителите декларация като 
надеждно средство за удостоверяване, 
че те не притежават вече платежна 
сметка. Те следва да докажат 
действителна свързаност с 
държавата членка на доставчика на 
платежни услуги.
В тази връзка потребителите 
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представят:
i) клетвена декларация, която може 
да се използва от доставчиците на 
платежни услуги като надеждно 
средство за удостоверяване, че 
потребителите все още не 
притежават платежна сметка, въз 
основа на целенасочена проверка, 
която следва да демонстрира ясна 
необходимост от откриването на 
платежна сметка за основни 
операции; или
ii) обикновена декларация от най-
малко една финансова институция в 
съответните държави членки, 
посочваща, че на потребителите е 
била отказана платежна сметка в 
съответната държава членка.
Без да се претендира за 
изчерпателност, примери за 
действителна свързаност с 
държавите членки са: гражданство, 
местопребиваване, служебни 
обстоятелства, прием в учебно 
заведение или център за 
професионално обучение, семейни 
обстоятелства или какъвто и да било 
друг фактор, който може да се 
окачестви като свързаност със 
съответната държава членка;

Or. en

Изменение 195
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) За да упражнят правото си на 
достъп до платежна сметка за основни 
операции, потребителите не следва да 
притежават платежна сметка на 

(29) За да упражнят правото си на 
достъп до платежна сметка за основни 
операции, потребителите не следва да 
притежават платежна сметка и трябва 
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същата територия. Когато не е 
възможно с помощта на електронни 
системи да се установи дали даден 
потребител вече притежава платежна 
сметка, доставчиците на платежни 
услуги следва да приемат от 
потребителите декларация като 
надеждно средство за удостоверяване, 
че те не притежават вече платежна 
сметка.

да им е бил отказан достъп до 
платежна сметка в държавата 
членка. Те следва да докажат 
установени в достатъчна степен 
отношения с държавата членка на 
доставчика на платежни услуги, 
където подават заявление за достъп 
до платежна сметка за основни 
операции. Когато не е възможно с 
помощта на електронни системи да се 
установи дали даден потребител вече 
притежава платежна сметка, 
доставчиците на платежни услуги 
следва да приемат от потребителите 
декларация като надеждно средство за 
удостоверяване, че им е бил отказан 
достъп до платежна сметка.

Or. en

Обосновка

Правото на платежна сметка за основни операции следва да се прилага единствено 
когато потребителите все още не притежават платежна сметка и им е бил отказан 
достъп до редовна такава.

Изменение 196
Буркард Балц

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) За да упражнят правото си на 
достъп до платежна сметка за основни 
операции, потребителите не следва да 
притежават платежна сметка на същата
територия. Когато не е възможно с 
помощта на електронни системи да се 
установи дали даден потребител вече 
притежава платежна сметка, 
доставчиците на платежни услуги 
следва да приемат от потребителите 
декларация като надеждно средство за 
удостоверяване, че те не притежават 

(29) За да упражнят правото си на 
достъп до платежна сметка за основни 
операции, потребителите не следва да 
притежават платежна сметка на 
територията на Съюза или да 
докажат, че откриването на 
платежна сметка им е било 
отказано. Когато не е възможно с 
помощта на електронни системи да се 
установи дали даден потребител вече 
притежава платежна сметка, 
доставчиците на платежни услуги 
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вече платежна сметка. следва да приемат от потребителите 
декларация като надеждно средство за 
удостоверяване, че те не притежават 
вече платежна сметка. След като 
бъдат установени потребностите на 
потребителя, доставчикът на 
платежни услуги трябва да предложи 
на клиента платежна сметка за 
основни операции. 

Or. de

Изменение 197
Вернер Ланген

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) За да упражнят правото си на 
достъп до платежна сметка за основни 
операции, потребителите не следва да 
притежават платежна сметка на същата 
територия. Когато не е възможно с 
помощта на електронни системи да се 
установи дали даден потребител вече 
притежава платежна сметка, 
доставчиците на платежни услуги 
следва да приемат от потребителите 
декларация като надеждно средство за 
удостоверяване, че те не притежават 
вече платежна сметка. 

(29) За да упражнят правото си на 
достъп до платежна сметка за основни 
операции, потребителите не следва да 
притежават платежна сметка на 
територията на ЕС. Когато не е 
възможно с помощта на електронни 
системи да се установи дали даден 
потребител вече притежава платежна 
сметка, доставчиците на платежни 
услуги следва да приемат от 
потребителите декларация като 
надеждно средство за удостоверяване, 
че те не притежават вече платежна 
сметка.

Or. de

Изменение 198
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) За да упражнят правото си на 
достъп до платежна сметка за основни 
операции, потребителите не следва да 
притежават платежна сметка на същата 
територия. Когато не е възможно с 
помощта на електронни системи да се 
установи дали даден потребител вече 
притежава платежна сметка, 
доставчиците на платежни услуги 
следва да приемат от потребителите 
декларация като надеждно средство за 
удостоверяване, че те не притежават 
вече платежна сметка.

(29) За да упражнят правото си на 
достъп до платежна сметка за основни 
операции, потребителите не следва да 
притежават платежна сметка на същата 
територия. Когато не е възможно с 
помощта на електронни системи да се 
установи дали даден потребител вече 
притежава платежна сметка, 
доставчиците на платежни услуги 
следва да приемат от потребителите 
официална декларация като надеждно 
средство за удостоверяване, че те не 
притежават вече платежна сметка.

Or. en

Изменение 199
Оле Лудвигсон, Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) На потребителите следва да се 
гарантира достъп до широка гама от 
основни платежни услуги, във връзка с 
които държавите членки следва да 
определят минимален брой операции 
по начин, който взема предвид както 
нуждите на потребителите, така и 
търговската практика в 
съответната държава членка. Извън 
този списък от минимални услуги 
банките могат да прилагат обичайно 
начисляваните такси. Услугите, 
свързани с основните платежни сметки, 
следва да включват възможността за 
внасяне и теглене на пари. 
Потребителите следва да могат да 
извършват основни платежни операции 
като получаване на доходи или 
социални плащания, плащане на сметки 

(30) На потребителите следва да се 
гарантира достъп до широка гама от 
основни платежни услуги. Извън този 
списък от основни услуги банките могат 
да прилагат обичайно начисляваните 
такси. Услугите, свързани с основните 
платежни сметки, следва да включват 
възможността за внасяне и теглене на 
пари. Потребителите следва да могат да 
извършват основни платежни операции 
като получаване на доходи или 
социални плащания, плащане на сметки 
или данъци и покупка на стоки и услуги, 
включително чрез директен дебит, 
кредитен превод или платежна карта. 
Услугите следва да дават на 
потребителите възможност за 
закупуване на стоки и услуги по 
интернет, както и за даване на платежни 
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или данъци и покупка на стоки и услуги, 
включително чрез директен дебит, 
кредитен превод или платежна карта. 
Услугите следва да дават на 
потребителите възможност за 
закупуване на стоки и услуги по 
интернет, както и за даване на платежни 
нареждания чрез системата за онлайн 
банкиране на доставчика на платежни 
услуги, ако той разполага с такава. 
Платежните сметки за основни 
операции обаче не следва да бъдат 
ограничени само до онлайн използване, 
тъй като това би създало пречки за 
потребителите, които нямат достъп до 
интернет. По платежните сметки за 
основни операции потребителите не 
следва да имат достъп до услуга по 
овърдрафт. Държавите членки могат 
обаче да дадат възможност на 
доставчиците на платежни услуги да 
предлагат буферни инструменти за 
кредитиране за много малки суми по 
платежните сметки за основни 
операции.

нареждания чрез системата за онлайн 
банкиране на доставчика на платежни 
услуги, ако той разполага с такава. 
Платежните сметки за основни 
операции обаче не следва да бъдат 
ограничени само до онлайн използване, 
тъй като това би създало пречки за 
потребителите, които нямат достъп до 
интернет. По платежните сметки за 
основни операции потребителите не 
следва да имат достъп до услуга по 
овърдрафт. Държавите членки могат 
обаче да дадат възможност на 
доставчиците на платежни услуги да 
предлагат буферни инструменти за 
кредитиране за много малки суми по 
платежните сметки за основни 
операции. Не би трябвало да има 
ограничения по отношение на броя на 
операциите, които ще бъдат 
предоставени на потребителя по 
специалната тарифа, доколкото той 
използва платежната сметка за 
основни операции за лични нужди.

Or. en

Изменение 200
Юрген Клуте

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) На потребителите следва да се 
гарантира достъп до широка гама от 
основни платежни услуги, във връзка с 
които държавите членки следва да 
определят минимален брой операции по 
начин, който взема предвид както 
нуждите на потребителите, така и 
търговската практика в съответната 
държава членка. Извън този списък от 
минимални услуги банките могат да 

(30) На потребителите следва да се 
гарантира достъп до широка гама от 
основни платежни услуги, във връзка с 
които държавите членки следва да 
определят минимален брой операции по 
начин, който взема предвид както 
нуждите на потребителите, така и 
търговската практика в съответната 
държава членка. Извън този списък от 
минимални услуги банките могат да 
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прилагат обичайно начисляваните 
такси. Услугите, свързани с основните 
платежни сметки, следва да включват 
възможността за внасяне и теглене на 
пари. Потребителите следва да могат да 
извършват основни платежни операции 
като получаване на доходи или 
социални плащания, плащане на сметки 
или данъци и покупка на стоки и услуги, 
включително чрез директен дебит, 
кредитен превод или платежна карта. 
Услугите следва да дават на 
потребителите възможност за 
закупуване на стоки и услуги по 
интернет, както и за даване на платежни 
нареждания чрез системата за онлайн 
банкиране на доставчика на платежни
услуги, ако той разполага с такава. 
Платежните сметки за основни 
операции обаче не следва да бъдат 
ограничени само до онлайн използване, 
тъй като това би създало пречки за 
потребителите, които нямат достъп до 
интернет. По платежните сметки за 
основни операции потребителите не 
следва да имат достъп до услуга по 
овърдрафт. Държавите членки могат 
обаче да дадат възможност на 
доставчиците на платежни услуги да 
предлагат буферни инструменти за 
кредитиране за много малки суми по 
платежните сметки за основни 
операции.

прилагат обичайно начисляваните 
такси. Услугите, свързани с основните 
платежни сметки, следва да включват 
възможността за внасяне и теглене на 
пари по различните налични канали. 
Потребителите следва да могат да 
извършват основни платежни операции 
като получаване на доходи или 
социални плащания, плащане на сметки 
или данъци и покупка на стоки и услуги, 
включително чрез директен дебит, 
кредитен превод, в това число 
нареждания за периодични преводи,
или използване на персонализиран 
платежен инструмент (напр.
платежна карта или програмен 
продукт). Услугите следва да дават на 
потребителите възможност за 
закупуване на стоки и услуги по 
интернет, както и за даване на платежни 
нареждания чрез системата за онлайн 
банкиране на доставчика на платежни 
услуги, ако той разполага с такава. 
Платежните сметки за основни 
операции обаче не следва да бъдат 
ограничени само до онлайн използване, 
тъй като това би създало пречки за 
потребителите, които нямат достъп до 
интернет. По платежните сметки за 
основни операции потребителите не 
следва да имат достъп до услуга по 
овърдрафт. Държавите членки могат 
обаче да дадат възможност на 
доставчиците на платежни услуги да 
предлагат буферни инструменти за 
кредитиране за много малки суми по 
платежните сметки за основни 
операции, при което таксите за тези 
средства се оповестяват отделно на 
потребителя и са поне също толкова 
изгодни, колкото и таксите за 
овърдрафт на доставчика.

Or. en
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Изменение 201
Оле Лудвигсон, Емилие Турунен

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да се гарантира, че възможно 
най-широк кръг от потребители имат 
достъп до платежни сметки за основни 
операции, тези сметки следва да се 
предоставят безплатно или срещу 
приемлива такса. Освен това 
начисляваните на потребителя 
допълнителни такси за неспазване на 
условията по договора също следва да 
бъдат приемливи. Държавите членки 
следва да определят какво означава 
приемлива такса въз основа на 
обстоятелствата в конкретната държава 
членка. За да се осигури последователно 
и ефикасно прилагане на принципа за 
начисляване на приемливи такси, ЕБО 
следва да има за задача изготвянето на 
насоки по отношение на общите 
критерии, определени в настоящата 
директива.

(31) За да се гарантира, че възможно 
най-широк кръг от потребители имат 
достъп до платежни сметки за основни 
операции, тези сметки следва да се 
предоставят безплатно или срещу 
приемлива такса. Освен това 
начисляваните на потребителя 
допълнителни такси за неспазване на 
условията по договора също следва да 
бъдат приемливи и да не надвишават в 
никакъв случай таксите съгласно 
обичайната политика за 
ценообразуване на доставчика. От 
доставчиците на платежни услуги 
следва да се изискват гаранции, че 
измежду предлаганите от тях 
продукти платежната сметка за 
основни операции е винаги сметката с 
най-достъпни финансови условия за 
извършване на основни платежни 
операции. Доставчикът на платежни 
услуги следва да определи приемлива 
горна граница за общия размер на 
начисляваните на потребителя 
такси за една година за обслужването 
на платежна сметка за основни
операции. Държавите членки следва да 
определят какво означава приемлива 
такса и приемлива горна граница за 
общия размер на таксите за една 
година въз основа на обстоятелствата в 
конкретната държава членка, наред с 
другото, с оглед на средните доходи на 
хората, изложени на риск от бедност 
или социално изключване. За да се 
осигури последователно и ефикасно 
прилагане на принципа за начисляване 
на приемливи такси, ЕБО следва да има 
за задача изготвянето на насоки по 
отношение на общите критерии, 
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определени в настоящата директива.

Or. en

Изменение 202
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Доставчикът на платежни услуги 
следва да отказва откриването на 
платежна сметка за основни операции 
или да прекратява договор за такава 
сметка само при специални 
обстоятелства, като например 
неспазване на законодателството 
относно изпирането на пари и 
финансирането на тероризма или в 
областта на предотвратяването и 
разследването на престъпления. Дори в 
тези случаи отказът е обоснован само 
когато потребителят не спазва 
разпоредбите на посоченото 
законодателство, а не когато 
процедурата за проверка на спазването 
на законодателството е твърде сложна 
или е свързана с разходи.

(32) Доставчикът на платежни услуги 
следва да отказва откриването на 
платежна сметка за основни операции 
или да прекратява договор за такава 
сметка само при специални 
обстоятелства, например в случай на
неспазване на законодателството 
относно изпирането на пари и 
финансирането на тероризма или в 
областта на предотвратяването и 
разследването на престъпления, или ако 
на потребителя не е бил отказан 
преди това достъп до платежна 
сметка. Дори в тези случаи отказът е 
обоснован само когато потребителят не 
спазва разпоредбите на посоченото 
законодателство, а не когато 
процедурата за проверка на спазването 
на законодателството е твърде сложна 
или е свързана с разходи.

Or. en

Изменение 203
Оле Шмид

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Държавите членки и (33) Държавите членки следва да 
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доставчиците на платежни услуги
следва да предоставят на 
потребителите ясна и разбираема 
информация относно правото на 
банкова сметка за основни операции. 
Информацията следва да обхваща 
основните характеристики и условията 
за използването на сметката, а също и 
стъпките, които потребителите трябва 
да предприемат, за да упражнят правото 
си на достъп до платежна сметка за 
основни операции. По-специално, 
потребителите следва да бъдат 
информирани, че за да имат достъп до 
платежна сметка за основни операции, 
не са длъжни да закупуват 
допълнителни услуги.

предоставят ясна и разбираема 
информация относно съществуването
на банкова сметка за основни операции. 
Информацията следва да обхваща 
основните характеристики и условията 
за използването на сметката, а също и 
стъпките, които потребителите трябва 
да предприемат, за да упражнят правото 
си на достъп до платежна сметка за 
основни операции. По-специално, 
потребителите следва да бъдат 
информирани, че за да имат достъп до 
платежна сметка за основни операции, 
не са длъжни да закупуват 
допълнителни услуги.

Or. en

Изменение 204
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Съображение 34a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34а) Когато това е уместно и 
особено по отношение на хора без 
постоянен адрес, държавите членки 
следва да въведат недискриминиращи 
и гъвкави механизми в помощ на 
потребителите, за да отговорят на 
изискванията за надлежна проверка 
на клиентите по отношение на 
платежните сметки за основни 
операции, като същевременно спазват 
законодателството относно 
изпирането на пари и финансирането 
на тероризма.

Or. en
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Изменение 205
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Съображение 34б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34б) За да могат клиентите с 
платежни сметки за основни 
операции да бъдат обслужени както 
подобава, държавите членки следва да 
гарантират, че съответните 
служители на доставчиците на 
платежни услуги, които предлагат 
тези сметки, са подходящо обучени, 
разполагат с достатъчно време, и ако 
е приложимо, им се поставят 
разумно адаптирани цели за 
продажби.

Or. en

Изменение 206
Вернер Ланген

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) С цел да се постигнат целите, 
определени в настоящата директива, 
на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за определяне на 
стандартизирана терминология на 
равнището на ЕС за платежните 
услуги, които са общи за няколко 
държави членки, и съответстващите 
определения.

заличава се

Or. de
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Изменение 207
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) С цел да се постигнат целите, 
определени в настоящата директива, 
на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за определяне на 
стандартизирана терминология на 
равнището на ЕС за платежните 
услуги, които са общи за няколко 
държави членки, и съответстващите 
определения.

заличава се

Or. en

Обосновка

Като се направи съпоставка със съответните административни разходи, не става 
ясно дали процесът на стандартизиране на терминологията води до реални ползи.

Изменение 208
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) С цел да се постигнат целите, 
определени в настоящата директива, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
определяне на стандартизирана 
терминология на равнището на ЕС за 
платежните услуги, които са общи за 
няколко държави членки, и 
съответстващите определения.

(36) С цел да се постигнат целите, 
определени в настоящата директива, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
определяне на стандартизиран за ЕС 
списък с определения за платежните 
услуги, които са общи за няколко 
държави членки.
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Or. en

Изменение 209
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящата 
директива, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Те трябва да бъдат 
свързани с определянето на формата 
на документа с информация за 
таксите, неговия общ знак и 
поредността, в която следва да се 
представят включените в него услуги, 
както и формата на сведението за 
таксите, неговия общ знак и 
поредността, в която следва да се 
представят включените в него услуги. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с 
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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Като се направи съпоставка със съответните административни разходи, не става 
ясно дали процесът на стандартизиране на терминологията води до реални ползи.
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Изменение 210
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) В срок от три години от влизането 
в сила на настоящата директива и на 
всеки две години след това държавите
членки следва да получават на годишна 
база надеждни статистически данни за 
функционирането на мерките, които се 
въвеждат с настоящата директива. Те 
следва да използват всички релевантни 
източници на информация и да 
съобщават тази информация на 
Комисията.

(38) В срок от две години от влизането в 
сила на настоящата директива и на 
всеки две години след това държавите 
членки следва да получават на годишна 
база надеждни статистически данни за 
функционирането на мерките, които се 
въвеждат с настоящата директива. Те 
следва да използват всички релевантни 
източници на информация и да 
съобщават тази информация на 
Комисията.

Or. en

Изменение 211
Сайед Камал

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Следва да бъде извършен преглед 
на настоящата директива пет години 
след влизането й в сила, за да бъдат 
взети под внимание промените на 
пазара, като например появата на нови 
видове платежни сметки и платежни 
услуги, както и промените в други 
области на правото на Съюза и 
натрупаният от държавите членки опит. 
В прегледа следва да се направи оценка 
на това дали в резултат на въведените 
мерки е постигнато по-добро разбиране 
от страна на потребителите по 
отношение на таксите по платежните 
сметки, по-добра съпоставимост на 
платежните сметки и улеснено 

(39) Следва да бъде извършен преглед 
на настоящата директива пет години 
след влизането й в сила, за да бъдат 
взети под внимание промените на 
пазара, като например появата на нови 
видове платежни сметки и платежни 
услуги, както и промените в други 
области на правото на Съюза и 
натрупаният от държавите членки опит. 
В прегледа следва да се направи оценка 
на това дали в резултат на въведените 
мерки е постигнато по-добро разбиране 
от страна на потребителите по 
отношение на таксите по платежните 
сметки, по-добра съпоставимост на 
платежните сметки и улеснено 
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прехвърляне на тези сметки. В него 
следва също така да се определи колко 
платежни сметки за основни операции 
са били открити, включително от 
потребителите, които преди това не са 
притежавали банкова сметка. Следва да 
се прецени и дали удълженият срок за 
доставчиците на платежни услуги, 
които извършват трансгранично 
прехвърляне на сметки, да бъде 
запазен за по-дълъг период от време,
както и дали разпоредбите относно 
информацията, която следва да бъде 
предоставяна от доставчиците на 
платежни услуги по отношение на 
предлаганите пакетни продукти, е 
достатъчна и дали са необходими 
допълнителни мерки. Комисията следва 
да представи доклад на Европейския 
парламент и на Съвета, придружен, в 
зависимост от случая, от законодателни 
предложения.

прехвърляне на тези сметки. В него 
следва също така да се определи колко 
платежни сметки за основни операции 
са били открити, включително от 
потребителите, които преди това не са 
притежавали банкова сметка. Също 
така прегледът следва да оцени дали 
разпоредбите относно информацията, 
която следва да бъде предоставяна от 
доставчиците на платежни услуги по 
отношение на предлаганите пакетни 
продукти, е достатъчна и дали са 
необходими допълнителни мерки. 
Следва също да се проведе проучване 
за това дали има търсене на 
презгранична услуга по прехвърляне на 
платежни сметки, или пък 
статуквото отговаря на 
потребителското търсене. Комисията 
следва да представи доклад на 
Европейския парламент и на Съвета, 
придружен, в зависимост от случая, от 
законодателни предложения.

Or. en

Изменение 212
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Следва да бъде извършен преглед 
на настоящата директива пет години 
след влизането й в сила, за да бъдат 
взети под внимание промените на 
пазара, като например появата на нови 
видове платежни сметки и платежни 
услуги, както и промените в други 
области на правото на Съюза и 
натрупаният от държавите членки опит. 
В прегледа следва да се направи оценка 
на това дали в резултат на въведените 
мерки е постигнато по-добро разбиране 

(39) Следва да бъде извършен преглед 
на настоящата директива три години 
след влизането й в сила, за да бъдат 
взети под внимание промените на 
пазара, като например появата на нови 
видове платежни сметки и платежни 
услуги, както и промените в други 
области на правото на Съюза и 
натрупаният от държавите членки опит. 
В прегледа следва да се направи оценка 
на това дали в резултат на въведените 
мерки е постигнато по-добро разбиране 
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от страна на потребителите по 
отношение на таксите по платежните 
сметки, по-добра съпоставимост на 
платежните сметки и улеснено 
прехвърляне на тези сметки. В него 
следва също така да се определи колко 
платежни сметки за основни операции 
са били открити, включително от 
потребителите, които преди това не са 
притежавали банкова сметка. Следва да 
се прецени и дали удълженият срок за 
доставчиците на платежни услуги, 
които извършват трансгранично 
прехвърляне на сметки, да бъде запазен 
за по-дълъг период от време, както и 
дали разпоредбите относно 
информацията, която следва да бъде 
предоставяна от доставчиците на 
платежни услуги по отношение на 
предлаганите пакетни продукти, е 
достатъчна и дали са необходими 
допълнителни мерки. Комисията следва 
да представи доклад на Европейския 
парламент и на Съвета, придружен, в 
зависимост от случая, от законодателни 
предложения.

от страна на потребителите по 
отношение на таксите по платежните 
сметки, по-добра съпоставимост на 
платежните сметки и улеснено 
прехвърляне на тези сметки. В него 
следва също така да се определи колко 
платежни сметки за основни операции 
са били открити, включително от 
потребителите, които преди това не са 
притежавали банкова сметка. Следва да 
се прецени и дали удълженият срок за 
доставчиците на платежни услуги, 
които извършват трансгранично 
прехвърляне на сметки, да бъде запазен 
за по-дълъг период от време, както и 
дали разпоредбите относно 
информацията, която следва да бъде 
предоставяна от доставчиците на 
платежни услуги по отношение на 
предлаганите пакетни продукти, е 
достатъчна и дали са необходими 
допълнителни мерки. Комисията следва 
да представи доклад на Европейския 
парламент и на Съвета, придружен, в 
зависимост от случая, от законодателни 
предложения.

Or. en

Изменение 213
Силви Гулар, Джийн Ламбърт

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Следва да бъде извършен преглед 
на настоящата директива пет години 
след влизането й в сила, за да бъдат 
взети под внимание промените на 
пазара, като например появата на нови 
видове платежни сметки и платежни 
услуги, както и промените в други 
области на правото на Съюза и 
натрупаният от държавите членки опит. 

(39) Следва да бъде извършен преглед 
на настоящата директива пет години 
след влизането й в сила, за да бъдат 
взети под внимание промените на 
пазара, като например появата на нови 
видове платежни сметки и платежни 
услуги, както и промените в други 
области на правото на Съюза и 
натрупаният от държавите членки опит. 
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В прегледа следва да се направи оценка 
на това дали в резултат на въведените 
мерки е постигнато по-добро разбиране 
от страна на потребителите по 
отношение на таксите по платежните 
сметки, по-добра съпоставимост на 
платежните сметки и улеснено 
прехвърляне на тези сметки. В него 
следва също така да се определи колко 
платежни сметки за основни операции 
са били открити, включително от 
потребителите, които преди това не са 
притежавали банкова сметка. Следва да 
се прецени и дали удълженият срок за 
доставчиците на платежни услуги, 
които извършват трансгранично 
прехвърляне на сметки, да бъде запазен 
за по-дълъг период от време, както и 
дали разпоредбите относно 
информацията, която следва да бъде 
предоставяна от доставчиците на 
платежни услуги по отношение на 
предлаганите пакетни продукти, е 
достатъчна и дали са необходими 
допълнителни мерки. Комисията следва 
да представи доклад на Европейския 
парламент и на Съвета, придружен, в 
зависимост от случая, от законодателни 
предложения.

В прегледа следва да се направи оценка 
на това дали в резултат на въведените 
мерки е постигнато по-добро разбиране 
от страна на потребителите по 
отношение на таксите по платежните 
сметки, по-добра съпоставимост на 
платежните сметки и улеснено 
прехвърляне на тези сметки. В него 
следва също така да се определи колко 
платежни сметки за основни операции 
са били открити, включително от 
потребителите, които преди това не са 
притежавали банкова сметка, откога е 
притежавана сметка от този тип, 
колко са отказите за откриване на 
основни платежни сметки и 
прекратяванията на подобни сметки 
и кои са основанията за това, както и 
какви са свързаните разходи. Следва 
да се прецени и дали удълженият срок 
за доставчиците на платежни услуги, 
които извършват трансгранично 
прехвърляне на сметки, да бъде запазен 
за по-дълъг период от време, както и 
дали разпоредбите относно 
информацията, която следва да бъде 
предоставяна от доставчиците на 
платежни услуги по отношение на 
предлаганите пакетни продукти, е 
достатъчна и дали са необходими 
допълнителни мерки. Комисията следва 
да представи доклад на Европейския 
парламент и на Съвета, придружен, в 
зависимост от случая, от законодателни 
предложения.

Or. fr

Изменение 214
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Съображение 39
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Следва да бъде извършен преглед 
на настоящата директива пет години 
след влизането й в сила, за да бъдат 
взети под внимание промените на 
пазара, като например появата на нови 
видове платежни сметки и платежни 
услуги, както и промените в други 
области на правото на Съюза и 
натрупаният от държавите членки опит. 
В прегледа следва да се направи оценка 
на това дали в резултат на въведените 
мерки е постигнато по-добро разбиране 
от страна на потребителите по 
отношение на таксите по платежните 
сметки, по-добра съпоставимост на 
платежните сметки и улеснено 
прехвърляне на тези сметки. В него 
следва също така да се определи колко 
платежни сметки за основни операции 
са били открити, включително от 
потребителите, които преди това не са 
притежавали банкова сметка. Следва да 
се прецени и дали удълженият срок за 
доставчиците на платежни услуги, 
които извършват трансгранично 
прехвърляне на сметки, да бъде 
запазен за по-дълъг период от време,
както и дали разпоредбите относно 
информацията, която следва да бъде 
предоставяна от доставчиците на 
платежни услуги по отношение на 
предлаганите пакетни продукти, е 
достатъчна и дали са необходими 
допълнителни мерки. Комисията следва 
да представи доклад на Европейския 
парламент и на Съвета, придружен, в 
зависимост от случая, от законодателни 
предложения.

(39) Следва да бъде извършен преглед 
на настоящата директива пет години 
след влизането й в сила, за да бъдат 
взети под внимание промените на 
пазара, като например появата на нови 
видове платежни сметки и платежни 
услуги, както и промените в други 
области на правото на Съюза и 
натрупаният от държавите членки опит. 
В прегледа следва да се направи оценка 
на това дали в резултат на въведените 
мерки е постигнато по-добро разбиране 
от страна на потребителите по 
отношение на таксите по платежните 
сметки, по-добра съпоставимост на 
платежните сметки и улеснено 
прехвърляне на тези сметки. В него 
следва също така да се определи колко 
платежни сметки за основни операции 
са били открити, включително от 
потребителите, които преди това не са 
притежавали банкова сметка. Също 
така прегледът следва да оцени дали 
разпоредбите относно информацията, 
която следва да бъде предоставяна от 
доставчиците на платежни услуги по 
отношение на предлаганите пакетни 
продукти, е достатъчна и дали са 
необходими допълнителни мерки. 
Комисията следва да представи доклад 
на Европейския парламент и на Съвета, 
придружен, в зависимост от случая, от 
законодателни предложения.

Or. en

Изменение 215
Свен Гиголд
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Предложение за директива
Съображение 41a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41а) Финансовите услуги са сложни 
продукти и поради това 
потребителите трябва да получават 
качествени съвети. Освен това 
конкуренцията в сектора на 
платежните услуги трябва да се 
насърчава, с цел да се 
благоприятстват иновациите и да се 
постигнат приемливи цени за 
потребителите. Уебсайтовете за 
сравняване на платежните сметки 
могат да бъдат полезен способ за 
постигане на целите за 
конкурентност и качество, ако 
отчитат не само показателите, 
отразяващи цените, но и тези, които 
показват качеството на услугите. 
Предвид на това от решаващо 
значение е в набора от показатели за 
уебсайтовете за сравняване да се 
включат такива, като например 
клоновата мрежа на даден доставчик 
на платежни услуги. 

Or. en

Изменение 216
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 41б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41б) Важно е не само да се повиши 
осведомеността на потребителите 
относно видовете услуги и свързаните 
с тях разходи, но и те да имат 
информиран избор за банката, с 
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която осъществяват своята дейност 
(често пъти същата, в която 
потребителят разполага с платежна 
сметка), като разполагат с 
информация за общата финансова 
стабилност на банката. Заедно с 
натиска от страна на 
инвеститорите и надзорните органи 
това ще насърчи натиска от страна 
на потребителите — един от най-
мощните за корпорациите стимули 
за промяна, така че кредитните 
институции да се конкурират въз 
основа на институционална 
стабилност, а така също и на разходи 
и качество на услугата. За тази цел е 
уместно Комисията да оцени 
наличните възможности за 
въвеждане на единен за Съюза
показател за финансова стабилност 
на кредитните институции въз 
основа на надзорна оценка на 
елементи, сред които капиталова 
адекватност, качество на активите, 
цялостно управление и управление на 
риска, както и стабилност на 
печалбата и ликвидността, които са 
представени под опростена, лесна за 
разбиране форма, като системата на 
светофарите, и имат за цел да 
предоставят тази информация на 
потребителите в допълнение към 
прозрачността по отношение на 
таксите за платежните сметки и 
други банкови услуги на дребно;

Or. en

Обосновка

Улесняването на прехвърлянето на платежни сметки, като се има предвид, че 
потребителите са склонни да осъществяват по-голяма част от своята дейност с 
банката, в която имат платежна сметка, не трябва да води до това банките да се 
конкурират единствено по отношение на разходите. Важно е изборът на 
потребителите да бъде също информиран посредством обобщена информация 
относно финансовата стабилност на банката. Системата CAMELS, използвана за 
надзорни цели от Федералната корпорация за застраховане на влоговете и 
Федералния резерв на САЩ предлага примерни категории, които могат да бъдат 
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представени на потребителите, например под формата на системата на 
светофарите.

Изменение 217
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В настоящата директива се определят 
разпоредби за прозрачност и 
съпоставимост на таксите, начислявани 
на потребителите по платежните 
сметки, които те притежават в рамките 
на Европейския съюз и които са им 
предоставени от намиращи се на 
територията на Съюза доставчици на 
платежни услуги, както и разпоредби 
относно прехвърлянето на платежни 
сметки в рамките на Съюза.

1. В настоящата директива се определят 
разпоредби за прозрачност и 
съпоставимост на таксите, начислявани 
на потребителите по платежните 
сметки, които те притежават в рамките 
на Европейския съюз и които са им 
предоставени от намиращи се на 
територията на Съюза доставчици на 
платежни услуги, както и разпоредби 
относно прехвърлянето на платежни 
сметки в рамките на една държава 
членка.

Or. en

Обосновка

Евентуална презгранична услуга по прехвърляне на платежна сметка ще е свързана с 
огромни разходи и рискове и малко очевидни ползи, като се има предвид ниското 
равнище на търсене на такава презгранична услуга. Презграничните операции също 
така ще бъдат улеснени чрез изпълнението на Регламент (ЕС) № 260/2012.

Изменение 218
Вернер Ланген, Буркард Балц

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В настоящата директива се определят 
разпоредби за прозрачност и 
съпоставимост на таксите, начислявани 
на потребителите по платежните 

1. В настоящата директива се определят 
разпоредби за прозрачност и 
съпоставимост на таксите, начислявани 
на потребителите по платежните 
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сметки, които те притежават в рамките 
на Европейския съюз и които са им 
предоставени от намиращи се на 
територията на Съюза доставчици на 
платежни услуги, както и разпоредби 
относно прехвърлянето на платежни 
сметки в рамките на Съюза.

сметки, които те притежават в рамките 
на Европейския съюз и които са им 
предоставени от намиращи се на 
територията на Съюза доставчици на 
платежни услуги, както и разпоредби 
относно прехвърлянето на платежни 
сметки в рамките на една държава 
членка.

Or. de

Изменение 219
Астрид Люлинг

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В настоящата директива се определят 
разпоредби за прозрачност и 
съпоставимост на таксите, начислявани 
на потребителите по платежните 
сметки, които те притежават в рамките 
на Европейския съюз и които са им 
предоставени от намиращи се на 
територията на Съюза доставчици на 
платежни услуги, както и разпоредби 
относно прехвърлянето на платежни 
сметки в рамките на Съюза.

1. В настоящата директива се определят 
разпоредби за прозрачност и 
съпоставимост на таксите, начислявани 
на потребителите по платежните 
сметки, които те притежават в рамките 
на Европейския съюз и които са им 
предоставени от намиращи се на 
територията на Съюза доставчици на 
платежни услуги, както и разпоредби 
относно прехвърлянето на платежни 
сметки в рамките на една държава 
членка.

Or. en

Изменение 220
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В настоящата директива се определят 
разпоредби за прозрачност и 

1. В настоящата директива се определят 
разпоредби за прозрачност и 
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съпоставимост на таксите, начислявани 
на потребителите по платежните 
сметки, които те притежават в рамките 
на Европейския съюз и които са им 
предоставени от намиращи се на 
територията на Съюза доставчици на 
платежни услуги, както и разпоредби 
относно прехвърлянето на платежни 
сметки в рамките на Съюза.

съпоставимост на таксите, начислявани 
на потребителите по платежните 
сметки, които те притежават в рамките 
на Европейския съюз и които са им 
предоставени от намиращи се на 
територията на Съюза доставчици на 
платежни услуги, както и разпоредби 
относно прехвърлянето на платежни 
сметки в рамките на една държава 
членка.

Or. en

Изменение 221
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В настоящата директива се определят 
разпоредби за прозрачност и 
съпоставимост на таксите, начислявани 
на потребителите по платежните 
сметки, които те притежават в рамките 
на Европейския съюз и които са им 
предоставени от намиращи се на 
територията на Съюза доставчици на 
платежни услуги, както и разпоредби 
относно прехвърлянето на платежни 
сметки в рамките на Съюза.

1. В настоящата директива се определят 
разпоредби за прозрачност и 
съпоставимост на таксите, начислявани 
на потребителите по платежните 
сметки, които те притежават в рамките 
на Европейския съюз и които са им 
предоставени от намиращи се на 
територията на Съюза доставчици на 
платежни услуги, както и разпоредби 
относно прехвърлянето на платежни 
сметки в рамките на една държава 
членка.

Or. en

Изменение 222
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В настоящата директива се определят 
разпоредби за прозрачност и 
съпоставимост на таксите, начислявани 
на потребителите по платежните 
сметки, които те притежават в рамките 
на Европейския съюз и които са им 
предоставени от намиращи се на 
територията на Съюза доставчици на 
платежни услуги, както и разпоредби 
относно прехвърлянето на платежни 
сметки в рамките на Съюза.

1. В настоящата директива се определят 
разпоредби за прозрачност и 
съпоставимост на таксите, начислявани 
на потребителите по платежните 
сметки, които те притежават в рамките 
на Европейския съюз и които са им 
предоставени от намиращи се на 
територията на Съюза доставчици на 
платежни услуги, както и разпоредби 
относно прехвърлянето на платежни 
сметки в рамките на една държава 
членка.

Or. en

Изменение 223
Астрид Люлинг

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящата директива се определя 
и рамка за разпоредбите и условията, 
съгласно които държавите членки 
гарантират правото на потребителите да 
откриват и използват платежни сметки 
за основни операции в Съюза.

2. С настоящата директива се определя 
и рамка за разпоредбите и условията, 
съгласно които държавите членки 
гарантират правото на потребителите да 
откриват и използват платежни сметки 
за основни операции в рамките на една 
държава членка.

Or. en

Изменение 224
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Без да се засягат специалните 
разпоредби на членове 15—19, за 
целите на настоящата директива 
платежната сметка за основни 
операции се счита за платежна 
сметка.

Or. en

Обосновка

Следва да стане ясно, че разпоредбите относно прозрачността в глава ІІ и относно 
прехвърлянето в глава ІІІ се прилагат също и за платежните сметки за основни 
операции. От предложението на Комисията това не става съвсем ясно.

Изменение 225
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 1 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. С цел да изпълнят изискванията 
на настоящата директива, 
държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
имат достъп до пълни, функционални 
бази данни, чрез които да могат да 
проверяват адреса, самоличността и 
кредитоспособността на 
потребителите в държавата членка, 
с цел да се подпомогне 
предотвратяването на измами, да се 
наблюдава спазването от страна на 
потребителите на кредитните 
задължения и спазването на техните 
изисквания съгласно Директива 
2005/60/ЕО. Условията за такъв 
достъп са недискриминиращи. 
Задължителните полета в тези бази 
данни следва да включват име, адрес, 
дата на раждане, държава на 
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пребиваване и гражданство.
Достъпът до тези бази данни ще даде 
също така възможност на 
държавите членки да изпълнят 
изискванията на член 16 от 
Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
договорите за кредити за жилищни 
имоти.

Or. en

Обосновка

С цел да се предотврати изпирането на пари и друга престъпна дейност, една такава 
база данни може да помогне на доставчиците на платежни услуги в проучването на 
потребителите, за да се гарантира, че същите кандидатстват правомерно за 
платежна сметка за основни операции. Това е особено важно, ако една банка преди 
това не е предлагала услуга на даден потребител.

Изменение 226
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „платежна сметка“ означава сметка, 
водена на името на един или повече 
ползватели на платежни услуги и 
използвана за изпълнението на 
платежни операции;

б) „платежна сметка“ означава сметка, 
водена на името на един или повече 
ползватели на платежни услуги и 
използвана за изпълнението на 
платежни операции. За целите на 
настоящата директива „платежна 
сметка“ не включва:
i) сметки, предвидени преди всичко 
като влогови или спестовни сметки;
ii) кредитни карти;
iii) ипотеки по текущи сметки; и
iv) електронни портфейли, 
електронни пари и електронни 
платежни карти;

Or. en
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Обосновка

Обхватът на настоящата директива следва да се ограничи до платежните сметки.

Изменение 227
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „платежна сметка за основни 
операции“ означава текуща сметка с 
финансови услуги, ограничени до 
внасяне на пари, теглене на пари, 
платежни операции по директен 
дебит, карта за директен дебит, 
онлайн плащания, кредитни преводи и 
нареждания за периодични преводи;

Or. en

Изменение 228
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) „услуги, свързани с платежната 
сметка“ означава всички услуги, 
свързани с дадена платежна сметка, 
включително платежни услуги;

Or. en

Обосновка

Европейското бюро на съюзите на потребителите предлага да се използва терминът 
„услуги, свързани с платежната сметка“ вместо „платежни услуги“, понеже е по-
прецизен в настоящия контекст. Например застраховката на платежна карта и
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услугата по овърдрафт не са платежни услуги, но също трябва да бъдат обхванати 
като услуги, свързани с платежната сметка.

Изменение 229
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) „услуги, свързани с платежната 
сметка“ означава всички услуги, 
които са свързани с дадена платежна 
сметка, включително и платежни 
услуги;

Or. en

Изменение 230
Астрид Люлинг

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „доставчик на платежни услуги“ 
означава доставчик на платежни услуги 
съгласно определението в член 4, 
параграф 9 от Директива 2007/64/ЕО;

д) „доставчик на платежни услуги“ 
означава доставчик на платежни услуги 
съгласно определението в член 4, 
параграф 9 от Директива 2007/64/ЕО; 
доставчиците на платежни услуги, 
които оперират единствено като 
доставчици на онлайн електронни 
платежни сметки, не попадат в 
обхвата на настоящата директива;

Or. en

Изменение 231
Сари Есаях
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „прехвърлящ доставчик на платежни 
услуги“ означава доставчик на 
платежни услуги, от когото се
прехвърля информацията за всички 
периодични плащания или за част от 
тях;

ж) „прехвърлящ доставчик на платежни 
услуги“ означава настоящият
доставчик на платежни услуги на 
потребителя, който прехвърля 
информация за всички периодични 
плащания или за част от тях на 
приемащия доставчик на платежни 
услуги;

Or. en

Обосновка

Ако доставчикът на услуги се сменя многократно, предишният по веригата доставчик 
на услуги не следва да носи отговорност за новото прехвърляне, понеже 
отговорността за плащанията вече е преминала към настоящия доставчик на 
платежни услуги.

Изменение 232
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „приемащ доставчик на платежни 
услуги“ означава доставчик на 
платежни услуги, към когото се
прехвърля информацията за всички 
периодични плащания или за част от 
тях;

з) „приемащ доставчик на платежни 
услуги“ означава нов доставчик на 
платежни услуги, с когото 
потребителят се договаря и при 
когото открива нова платежна 
сметка, и към когото прехвърлящият 
доставчик на платежни услуги
прехвърля информацията за всички 
периодични плащания или за част от 
тях;

Or. en
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Изменение 233
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „такси“ означава евентуалните
плащания, които потребителят дължи на 
доставчика на платежни услуги за 
предоставянето на платежни услуги 
или за извършването на операции по 
платежна сметка;

к) „такси“ означава всички евентуални
плащания, такси, разноски и разходи 
за услуги, свързани с платежната 
сметка, включително глоби, лихвени 
проценти по кредитни карти или 
услуги по овърдрафт, които 
потребителят дължи на доставчика на 
платежни услуги;

Or. en

Обосновка

Група на потребителите на финансови услуги/ Европейско бюро на съюзите на 
потребителите. Прозрачността на таксите и сравнимостта трябва да се прилага за 
всички плащания, такси, разноски и разходи, свързани с платежната сметка, 
включително глоби, услуги по овърдрафт и лихвени проценти по кредитни карти.

Изменение 234
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „такси“ означава евентуалните
плащания, които потребителят дължи на 
доставчика на платежни услуги за 
предоставянето на платежни услуги или 
за извършването на операции по
платежна сметка;

к) „такси“ означава всички евентуални
плащания и глоби, които потребителят 
дължи на доставчика на платежни 
услуги за и във връзка с предоставянето 
на платежни услуги и други услуги, 
свързани с платежна сметка;

Or. en
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Обосновка

Следва да се изясни, че терминът „такси“обхваща съвкупността от разходи за 
потребителите, свързани с дадена платежна сметка.

Изменение 235
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „такси“ означава евентуалните 
плащания, които потребителят дължи 
на доставчика на платежни услуги за 
предоставянето на платежни услуги или 
за извършването на операции по 
платежна сметка;

к) „такси“ означава всички евентуални 
разходи, свързани с платежната 
сметка, включително овърдрафт, 
глоби и лихви по кредитни карти, 
които потребителят дължи на 
доставчика на платежни услуги за 
предоставянето на платежни услуги или 
за извършването на операции по 
платежна сметка;

Or. en

Изменение 236
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) „прехвърляне на платежна сметка“ 
означава прехвърляне от един доставчик 
на платежни услуги към друг, по искане 
на потребителя, на информацията 
относно всички или някои нареждания 
за периодични кредитни преводи, 
периодични директни дебити и 
периодични входящи кредитни преводи, 
извършвани по платежна сметка, със 
или без прехвърляне на положителното 
салдо по платежната сметка към 

м) „прехвърляне на платежна сметка“ 
означава прехвърляне веднъж от 
прехвърлящия доставчик на платежни 
услуги към приемащия доставчик на 
платежни услуги, по искане на 
потребителя, на информацията относно 
всички или някои нареждания за 
периодични кредитни преводи, 
периодични директни дебити и 
периодични входящи кредитни преводи, 
извършвани по предишна платежна 
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новата платежна сметка или закриване 
на предишната сметка;

сметка, със или без прехвърляне на 
положителното салдо по предишната 
платежна сметка към новата платежна 
сметка или закриване на предишната 
сметка, в рамките на една държава 
членка;

Or. en

Изменение 237
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) „прехвърляне на платежна сметка“ 
означава прехвърляне от един доставчик 
на платежни услуги към друг, по искане 
на потребителя, на информацията 
относно всички или някои нареждания 
за периодични кредитни преводи, 
периодични директни дебити и 
периодични входящи кредитни преводи, 
извършвани по платежна сметка, със 
или без прехвърляне на положителното 
салдо по платежната сметка към новата 
платежна сметка или закриване на 
предишната сметка;

м) „прехвърляне на платежна сметка“ 
означава прехвърляне от един доставчик 
на платежни услуги към друг, по искане 
на потребителя, на информацията 
относно всички или някои нареждания 
за периодични кредитни преводи, 
периодични директни дебити и 
периодични входящи кредитни преводи, 
извършвани по платежна сметка, със 
или без прехвърляне на положителното 
салдо по платежната сметка към новата 
платежна сметка или закриване на 
предишната сметка; прехвърляне е 
възможно само на сметка с 
положително или нулево салдо;

Or. en

Изменение 238
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква м)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

м) „прехвърляне на платежна сметка“ 
означава прехвърляне от един доставчик 
на платежни услуги към друг, по искане 
на потребителя, на информацията 
относно всички или някои нареждания 
за периодични кредитни преводи, 
периодични директни дебити и 
периодични входящи кредитни преводи, 
извършвани по платежна сметка, със 
или без прехвърляне на положителното 
салдо по платежната сметка към новата 
платежна сметка или закриване на 
предишната сметка;

м) „прехвърляне на платежна сметка“ 
означава прехвърляне от един доставчик 
на платежни услуги към друг в рамките 
на Европейския съюз, по искане на 
потребителя, на информацията относно 
всички или някои нареждания за 
периодични кредитни преводи, 
периодични директни дебити и 
периодични входящи кредитни преводи, 
извършвани по платежна сметка, със 
или без прехвърляне на положителното 
салдо по платежната сметка към новата 
платежна сметка или закриване на 
предишната сметка;

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да изясни, че прехвърлянето следва да може да се 
осъществява в целия ЕС.

Изменение 239
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „кредитен превод“ е национална или 
презгранична платежна услуга за 
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 разпореждане;

о) „кредитен превод“ е платежна услуга 
за 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 разпореждане;

Or. en
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Изменение 240
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква са) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

са) „работен ден“ означава ден, в 
който съответният доставчик на 
платежни услуги на платеца или на 
получателя, който участва в 
изпълнението на платежната 
операция, осъществява дейност, 
необходима за изпълнението на 
платежната операция, съгласно 
определението на член 4, параграф 27 
от Директива 2007/64/ЕО;

Or. en

Обосновка

За целите на националните схеми за прехвърляне на платежни сметки изискването 
следва да се формулира в работни дни, а не в календарни, като се има предвид, че 
банките не работят през почивните дни.

Изменение 241
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква са) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

са) „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, осъществява дейност, 
необходима за изпълнението на 
платежната операция, съгласно 
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определението на член 4, параграф 27 
от Директива 2007/64/ЕО;

Or. en

Изменение 242
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква са) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

са) „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, осъществява дейност, 
необходима за изпълнението на 
платежната операция, съгласно 
определението на член 4, параграф 27 
от Директива 2007/64/ЕО;

Or. en

Обосновка

„Работен ден“ е понятие, използвано при прехвърлянето на платежни сметки, и 
следователно трябва да има определение.

Изменение 243
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък на най-представителните 
платежни услуги, за които се 
събират такси на национално 
равнище, и разпоредби за 

Разпоредби за стандартизирана 
терминология във връзка с 
платежните сметки
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стандартизирана терминология

Or. en

Изменение 244
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък на най-представителните 
платежни услуги, за които се събират 
такси на национално равнище, и 
разпоредби за стандартизирана 
терминология

Списък на услугите, свързани с 
платежната сметка, за които се 
събират такси на национално равнище, 
и разпоредби за стандартизирана 
терминология

Or. en

Изменение 245
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък на най-представителните 
платежни услуги, за които се събират 
такси на национално равнище, и 
разпоредби за стандартизирана 
терминология

Списък на услугите, свързани с 
платежната сметка, за които се 
събират такси на национално равнище, 
и разпоредби за стандартизирана 
терминология

Or. en

Изменение 246
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 3 – заглавие



PE516.948v02-00 106/190 AM\1002483BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Списък на най-представителните 
платежни услуги, за които се събират 
такси на национално равнище, и 
разпоредби за стандартизирана 
терминология

Списък на най-представителните 
платежни услуги на национално 
равнище и разпоредби за 
стандартизирана терминология

Or. en

Изменение 247
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
20, съставят предварителен списък, в 
който са включени най-малко 20 
платежни услуги, представляващи 
поне 80 % от най-представителните 
платежни услуги, за които се събират 
такси на национално равнище. Списъкът 
съдържа термини и определения за 
всяка от включените в него услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
20, съставят изчерпателен
предварителен списък на услуги, 
свързани с платежната сметка, за 
които се събират такси на национално 
равнище. Списъкът съдържа 
стандартизирани термини и 
определения за всяка от включените в 
него услуги. Всяка услуга има само 
едно наименование.

Or. en

Обосновка

Няма причина държавите членки да не могат да съставят каталог на таксите, 
свързани с всяка платежна услуга, която се използва на тяхна територия. Освен това 
списъкът следва да съдържа всички такси, дължими от потребителите, не само 
тези, които са тясно свързани с извършването на плащанията.

Изменение 248
Евелин Гебхарт
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
20, съставят предварителен списък, в 
който са включени най-малко 20 
платежни услуги, представляващи 
поне 80 % от най-представителните 
платежни услуги, за които се събират 
такси на национално равнище. Списъкът 
съдържа термини и определения за 
всяка от включените в него услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
20, съставят предварителен списък на 
всички услуги, свързани с 
платежната сметка, за които се 
събират такси на национално равнище. 
Списъкът съдържа стандартизирани
термини и определения за всяка от 
включените в него услуги. Всяка услуга 
има само едно наименование.

Or. en

Изменение 249
Оле Лудвигсон, Емилие Турунен

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
20, съставят предварителен списък, в 
който са включени най-малко 20
платежни услуги, представляващи 
поне 80 % от най-представителните 
платежни услуги, за които се събират 
такси на национално равнище. Списъкът 
съдържа термини и определения за 
всяка от включените в него услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
20, съставят предварителен списък, в 
който са включени най-малко 15
платежни услуги, представляващи 
поне 90 % от най-представителните 
платежни услуги, за които се събират 
такси или които се предлагат 
безплатно на национално равнище. За 
да е ясен и прецизен, списъкът съдържа 
термини и определения за всяка от 
включените в него услуги.

Or. en

Обосновка

За да се получи правилна обща представа за структурата на таксите по платежните 
сметки, услугите, предлагани безплатно, също трябва да бъдат включени. Тъй като 
определени услуги се предлагат безплатно в някои държави членки, но предполагат 
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такси в други, този аспект е особено важен, когато става дума за презгранична 
стандартизация и сравнение.

Изменение 250
Филип де Бакер, Оле Шмид

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
20, съставят предварителен списък, в 
който са включени най-малко 20
платежни услуги, представляващи поне 
80 % от най-представителните платежни 
услуги, за които се събират такси на 
национално равнище. Списъкът 
съдържа термини и определения за 
всяка от включените в него услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
20, съставят предварителен списък, в 
който са включени платежни услуги, 
представляващи поне 80 % от най-
представителните платежни услуги, за 
които се събират такси на национално 
равнище. Списъкът съдържа 
определения за всяка от включените в 
него услуги.

Or. en

Изменение 251
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
20, съставят предварителен списък, в 
който са включени най-малко 20
платежни услуги, представляващи поне 
80 % от най-представителните платежни 
услуги, за които се събират такси на 
национално равнище. Списъкът 
съдържа термини и определения за 
всяка от включените в него услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
20, съставят предварителен списък, в 
който са включени най-
представителните платежни услуги, 
представляващи поне 80 % от най-
представителните платежни услуги, за 
които се събират такси на национално 
равнище. Списъкът съдържа термини и 
определения за всяка от включените в 
него услуги.
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Or. en

Изменение 252
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
20, съставят предварителен списък, в 
който са включени най-малко 20
платежни услуги, представляващи поне 
80 % от най-представителните платежни 
услуги, за които се събират такси на 
национално равнище. Списъкът 
съдържа термини и определения за 
всяка от включените в него услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
20, съставят списък, в който са 
включени платежни услуги, 
представляващи поне 80 % от най-
представителните платежни услуги, за 
които се събират такси на национално 
равнище. Списъкът съдържа термини и 
определения за всяка от включените в 
него услуги.

Or. en

Обосновка

Като се направи съпоставка със съответните административни разходи, не става 
ясно дали процесът на стандартизиране на терминологията води до реални ползи.

Изменение 253
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
20, съставят предварителен списък, в 
който са включени най-малко 20
платежни услуги, представляващи поне 
80 % от най-представителните платежни 
услуги, за които се събират такси на 
национално равнище. Списъкът 
съдържа термини и определения за 

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
20, съставят списък, в който са 
включени платежни услуги, 
представляващи поне 80 % от най-
представителните платежни услуги, за 
които се събират такси на национално 
равнище. Списъкът съдържа термини и 
определения за всяка от включените в 
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всяка от включените в него услуги. него услуги.

Or. en

Обосновка

Списъците на компетентните органи следва да бъдат окончателни. Минималното 
изискване за 20 услуги може да доведе до странни резултати, като разделяне на 
услуга. Какво би станало, ако доставчик на платежна услуга не предлага всички 
стандартизирани платежни услуги? Настоящата директива обхваща платежните 
услуги, определени в Директивата относно платежните услуги и Регламента относно 
крайния срок за преминаване към ЕЗПЕ.

Изменение 254
Вернер Ланген, Буркард Балц

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в 
член 20, съставят предварителен
списък, в който са включени най-малко 
20 платежни услуги, представляващи 
поне 80 % от най-представителните 
платежни услуги, за които се събират 
такси на национално равнище. Списъкът 
съдържа термини и определения за 
всяка от включените в него услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в 
член 20, съставят списък, в който са 
включени онези платежни услуги, 
представляващи поне 80 % от най-
представителните платежни услуги, за 
които се събират такси на национално 
равнище. Списъкът съдържа термини и 
определения за всяка от включените в 
него услуги.

Or. de

Изменение 255
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
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20, съставят предварителен списък, в 
който са включени най-малко 20
платежни услуги, представляващи поне 
80 % от най-представителните платежни 
услуги, за които се събират такси на 
национално равнище. Списъкът 
съдържа термини и определения за 
всяка от включените в него услуги.

20, съставят предварителен списък, в
който са включени платежни услуги, 
представляващи поне 80 % от най-
представителните платежни услуги, за 
които се събират такси на национално 
равнище. Списъкът съдържа термини и 
определения за всяка от включените в 
него услуги.

Or. en

Изменение 256
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
20, съставят предварителен списък, в 
който са включени най-малко 20 
платежни услуги, представляващи поне 
80 % от най-представителните платежни 
услуги, за които се събират такси на 
национално равнище. Списъкът 
съдържа термини и определения за 
всяка от включените в него услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
20, съставят предварителен списък, в 
който са включени най-малко 20 
платежни услуги, представляващи поне 
80 % от най-представителните платежни 
услуги, за които се събират такси на 
национално равнище. Списъкът 
съдържа термини и определения за 
всяка от включените в него услуги и 
ясно посочва дали те са обхванати от 
национална нормативна уредба или 
нормативна уредба на ЕС.

Or. en

Изменение 257
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1 
компетентните органи вземат 
предвид услугите, които:

заличава се

(1) са най-често използвани от 
потребителите във връзка с техните 
платежни сметки;
(2) носят най-висок единичен разход 
за потребителите;
(3) носят най-големи общи разходи за 
потребителите;
(4) носят най-голяма печалба за 
доставчиците на платежни услуги за 
една услуга;
(5) носят най-голяма обща печалба за 
доставчиците на платежни услуги.
С цел да бъдат подпомогнати 
компетентните органи ЕБО 
разработва насоки в съответствие с 
член 16 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010.

Or. en

Обосновка

Тъй като няма основание за ограничаване на списъка на платежните услуги, 
критериите за техния избор не са необходими.

Изменение 258
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1 
компетентните органи вземат 
предвид услугите, които:

заличава се

(1) са най-често използвани от 
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потребителите във връзка с техните 
платежни сметки;
(2) носят най-висок единичен разход 
за потребителите;
(3) носят най-големи общи разходи за 
потребителите;
(4) носят най-голяма печалба за 
доставчиците на платежни услуги за 
една услуга;
(5) носят най-голяма обща печалба за 
доставчиците на платежни услуги.
С цел да бъдат подпомогнати 
компетентните органи ЕБО 
разработва насоки в съответствие с 
член 16 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010.

Or. en

Обосновка

Компетентните органи на държавите членки следва да разполагат с гъвкавост за 
установяване на платежните услуги, които са подходящи да бъдат включени в 
обхвата на речника.

Изменение 259
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1 
компетентните органи вземат 
предвид услугите, които:

заличава се

(1) са най-често използвани от 
потребителите във връзка с техните 
платежни сметки;
(2) носят най-висок единичен разход 
за потребителите;
(3) носят най-големи общи разходи за 
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потребителите;
(4) носят най-голяма печалба за 
доставчиците на платежни услуги за 
една услуга;
(5) носят най-голяма обща печалба за
доставчиците на платежни услуги.
С цел да бъдат подпомогнати 
компетентните органи ЕБО 
разработва насоки в съответствие с 
член 16 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010.

Or. en

Изменение 260
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1 
компетентните органи вземат 
предвид услугите, които:

заличава се

(1) са най-често използвани от 
потребителите във връзка с техните 
платежни сметки;
(2) носят най-висок единичен разход 
за потребителите;
(3) носят най-големи общи разходи за 
потребителите;
(4) носят най-голяма печалба за 
доставчиците на платежни услуги за 
една услуга;
(5) носят най-голяма обща печалба за 
доставчиците на платежни услуги.
С цел да бъдат подпомогнати 
компетентните органи ЕБО 
разработва насоки в съответствие с 
член 16 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010.
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Or. en

Изменение 261
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1 
компетентните органи вземат 
предвид услугите, които:

заличава се

(1) са най-често използвани от 
потребителите във връзка с техните 
платежни сметки;
(2) носят най-висок единичен разход 
за потребителите;
(3) носят най-големи общи разходи за 
потребителите;
(4) носят най-голяма печалба за 
доставчиците на платежни услуги за 
една услуга;
(5) носят най-голяма обща печалба за 
доставчиците на платежни услуги.
С цел да бъдат подпомогнати 
компетентните органи ЕБО 
разработва насоки в съответствие с 
член 16 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010.

Or. en

Обосновка

Критериите са много трудно приложими на практика и това би бил един тежък 
процес, а определянето им от ЕБО би било много трудно. Индивидуалните 
потребителски навици влияят върху използването на платежните услуги и могат да 
се променят на всеки две седмици или два месеца. Също така доставчиците на 
платежни услуги имат програми за лоялност с различни намаления за различните 
клиенти. Критериите не вземат под внимание различните структури на разходите на 
доставчиците на платежи услуги. Освен това информацията често е търговска или 
професионална тайна.
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Изменение 262
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1 
компетентните органи вземат 
предвид услугите, които:

заличава се

(1) са най-често използвани от 
потребителите във връзка с техните 
платежни сметки;
(2) носят най-висок единичен разход 
за потребителите;
(3) носят най-големи общи разходи за 
потребителите;
(4) носят най-голяма печалба за 
доставчиците на платежни услуги за 
една услуга;
(5) носят най-голяма обща печалба за 
доставчиците на платежни услуги.

Or. en

Изменение 263
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от шест месеца от 
влизането в сила на настоящата 
директива държавите членки 
представят на Комисията 
предварителните списъци, посочени в 
параграф 1.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Като се направи съпоставка със съответните административни разходи, не става 
ясно дали процесът на стандартизиране на терминологията води до реални ползи.

Изменение 264
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от шест месеца от влизането 
в сила на настоящата директива 
държавите членки представят на 
Комисията предварителните списъци, 
посочени в параграф 1.

3. В срок от една година от влизането в 
сила на настоящата директива 
държавите членки представят на 
Комисията списъците, посочени в 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Шест месеца е много кратък срок за създаването на списъците. По-практично е той 
да бъде една година.

Изменение 265
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от шест месеца от влизането 
в сила на настоящата директива 
държавите членки представят на 
Комисията предварителните списъци, 
посочени в параграф 1.

3. В срок от една година от влизането в 
сила на настоящата директива 
държавите членки представят на 
Комисията предварителните списъци, 
посочени в параграф 1.

Or. en
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Изменение 266
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24 за 
определяне, въз основа на 
представените съгласно параграф 3 
предварителни списъци, на 
стандартизирана терминология на 
равнището на ЕС за платежните 
услуги, които са общи най-малко за 
мнозинството от държавите членки. 
Стандартизираната терминология 
на равнището на ЕС включва общи 
термини и определения за общите 
услуги.

заличава се

Or. en

Обосновка

Като се направи съпоставка със съответните административни разходи, не става 
ясно дали процесът на стандартизиране на терминологията води до реални ползи.

Изменение 267
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24 за 
определяне, въз основа на 
представените съгласно параграф 3 
предварителни списъци, на 
стандартизирана терминология на 
равнището на ЕС за платежните 

заличава се
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услуги, които са общи най-малко за 
мнозинството от държавите членки. 
Стандартизираната терминология 
на равнището на ЕС включва общи 
термини и определения за общите 
услуги.

Or. en

Обосновка

Стандартизирането на равнището на ЕС би представлявало проблем поради 
националните различия, езиковите бариери, различните тълкувания и т.н. 
Потребителските навици и очаквания са различни в различните държави членки. 
Например във Финландия чековете или директните дебити се използват много рядко и 
все повече се съкращава ползването на пари в брой. Във Финландия делът на 
директните дебити в общия размер на безналичните плащания е едва 4 %, но е много 
по-висок от този във Франция или Германия.

Изменение 268
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24 за 
определяне, въз основа на 
представените съгласно параграф 3 
предварителни списъци, на
стандартизирана терминология на 
равнището на ЕС за платежните услуги, 
които са общи най-малко за 
мнозинството от държавите членки.
Стандартизираната терминология
на равнището на ЕС включва общи
термини и определения за общите 
услуги.

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24 за 
определяне, въз основа на 
представените съгласно параграф 3 
предварителни списъци, на
стандартизиран списък на равнището 
на ЕС за платежните услуги, които са 
общи най-малко за мнозинството от 
държавите членки.
Стандартизираният списък на 
равнището на ЕС включва общи 
определения, разясняващи общите 
услуги, използвани най-малко в 
мнозинството от държавите членки.
Списъкът би улеснил потребителите 
при извършването на трансгранична 
съпоставка на едни и същи услуги.
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Or. en

Изменение 269
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24 за 
определяне, въз основа на 
представените съгласно параграф 3 
предварителни списъци, на 
стандартизирана терминология на 
равнището на ЕС за платежните
услуги, които са общи най-малко за 
мнозинството от държавите членки. 
Стандартизираната терминология на 
равнището на ЕС включва общи 
термини и определения за общите 
услуги.

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24 за 
определяне, въз основа на 
представените съгласно параграф 3 
предварителни списъци, на 
стандартизирана терминология на 
равнището на ЕС за услугите, свързани 
с платежна сметка, които са общи 
най-малко за мнозинството от 
държавите членки. Стандартизираната 
терминология на равнището на ЕС 
включва общи термини и определения 
за общите услуги. Всяка услуга има 
само едно наименование.

Or. en

Изменение 270
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24 за 
определяне, въз основа на 
представените съгласно параграф 3 
предварителни списъци, на 
стандартизирана терминология на 

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24 за 
определяне, въз основа на 
представените съгласно параграф 3 
предварителни списъци, на 
стандартизирана терминология на 
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равнището на ЕС за платежните
услуги, които са общи най-малко за 
мнозинството от държавите членки. 
Стандартизираната терминология на 
равнището на ЕС включва общи 
термини и определения за общите 
услуги.

равнището на ЕС за услугите, свързани 
с платежна сметка, които са общи 
най-малко за мнозинството от 
държавите членки. Стандартизираната 
терминология на равнището на ЕС 
включва общи термини и определения 
за общите услуги.

Or. en

Изменение 271
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24 за 
определяне, въз основа на 
представените съгласно параграф 3 
предварителни списъци, на
стандартизирана терминология на 
равнището на ЕС за платежните услуги, 
които са общи най-малко за 
мнозинството от държавите членки. 
Стандартизираната терминология на 
равнището на ЕС включва общи 
термини и определения за общите 
услуги.

4. Посредством насоки Комисията 
може да предложи, въз основа на 
представените съгласно параграф 3 
предварителни списъци, 
стандартизирана терминология на 
равнището на ЕС за платежните услуги, 
които са общи най-малко за 
мнозинството от държавите членки. 
Стандартизираната терминология на 
равнището на ЕС включва общи 
термини и определения за общите 
услуги.

Or. de

Изменение 272
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 4. На Комисията се предоставя 
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правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24 за 
определяне, въз основа на 
представените съгласно параграф 3 
предварителни списъци, на 
стандартизирана терминология на 
равнището на ЕС за платежните услуги, 
които са общи най-малко за 
мнозинството от държавите членки. 
Стандартизираната терминология на 
равнището на ЕС включва общи 
термини и определения за общите 
услуги.

правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24 за 
определяне, въз основа на 
представените съгласно параграф 3 
предварителни списъци, на 
стандартизирана терминология на 
равнището на ЕС за платежните услуги, 
които са общи най-малко за 
мнозинството от държавите членки. 
Стандартизираната терминология на 
равнището на ЕС, която трябва да 
бъде изготвена в ясен и кратък вид,
включва общи термини и определения 
за общите услуги.

Or. en

Изменение 273
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След публикуването в Официален 
вестник на Европейския съюз на 
посочените в параграф 4 делегирани 
актове всяка държава членка 
незабавно включва 
стандартизираната терминология на 
равнището на ЕС, приета по силата 
на параграф 4, в предварителния 
списък по параграф 1 и публикува този 
списък.

заличава се

Or. de

Изменение 274
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След публикуването в Официален 
вестник на Европейския съюз на 
посочените в параграф 4 делегирани 
актове всяка държава членка
незабавно включва 
стандартизираната терминология на 
равнището на ЕС, приета по силата 
на параграф 4, в предварителния 
списък по параграф 1 и публикува този 
списък.

заличава се

Or. en

Изменение 275
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След публикуването в Официален 
вестник на Европейския съюз на 
посочените в параграф 4 делегирани 
актове всяка държава членка незабавно 
включва стандартизираната 
терминология на равнището на ЕС, 
приета по силата на параграф 4, в 
предварителния списък по параграф 1 
и публикува този списък.

5. След публикуването в Официален 
вестник на Европейския съюз на 
посочените в параграф 4 делегирани 
актове всяка държава членка незабавно 
публикува стандартизирания списък
на равнището на ЕС по силата на 
параграф 4.

Or. en

Изменение 276
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След публикуването в Официален 
вестник на Европейския съюз на 
посочените в параграф 4 делегирани 
актове всяка държава членка незабавно 
включва стандартизираната 
терминология на равнището на ЕС, 
приета по силата на параграф 4, в 
предварителния списък по параграф 1 и 
публикува този списък.

5. След публикуването в Официален 
вестник на Европейския съюз на 
посочените в параграф 4 делегирани 
актове всяка държава членка незабавно 
включва стандартизираната 
терминология на равнището на ЕС, 
приета по силата на параграф 4, в 
предварителния списък по параграф 1 и 
публикува този списък. Таксите по 
платежните сметки, включени в 
настоящия списък, може да не са 
разрешени от закона във всички 
държави членки. Приложимостта на 
определена такса в държава членка се 
определя от съответните правни 
разпоредби на държавата членка.

Or. en

Обосновка

Въпреки въвеждането на стандартизирана терминология за таксите по платежните 
сметки на равнището на ЕС е необходимо да се отчитат различията в 
законодателствата на отделните държави по отношение на приложимостта на 
тези сметки. Настоящото изменение се основава на направено предложение от 
Федерацията на германските организации за защита на потребителите (VZBV).

Изменение 277
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
преди сключването на договор за 
платежна сметка с потребителя 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителя документ с 
информация за таксите, в който е 
включен списъкът на най-

1. Държавите членки гарантират, че 
преди сключването на договор за 
платежна сметка с потребителя 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителя документ с
изчерпателна информация за таксите, в 
който се отделя специално внимание
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представителните платежни услуги, 
посочен в член 3, параграф 5, и 
съответните такси за всяка от тези 
услуги.

на списъка на най-представителните 
платежни услуги, посочен в член 3, 
параграф 5, и съответните такси за всяка 
от тези услуги. Ако доставчик на 
платежни услуги извърши промени по 
таксите, потребителите получават 
изчерпателна писмена информация за 
промените.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение се основава на приноса на Социалната платформа и 
Германската асоциация на независимите организации за достоен труд.

Изменение 278
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
преди сключването на договор за 
платежна сметка с потребителя 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителя документ с 
информация за таксите, в който е 
включен списъкът на най-
представителните платежни услуги, 
посочен в член 3, параграф 5, и 
съответните такси за всяка от тези 
услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
преди сключването на договор за 
платежна сметка с потребителя 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителя документ с 
информация за таксите, в който е 
включен списъкът на най-
представителните платежни услуги, 
посочен в член 3, параграф 5, и 
съответните такси за всяка от тези 
услуги, както и по целесъобразност 
всякакви други услуги и такси, 
свързани с платежната сметка.

Or. en

Обосновка

Документът с информация за таксите следва да даде на потребителя цялостна 
картина за всички разходи по платежните сметки.
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Изменение 279
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
преди сключването на договор за 
платежна сметка с потребителя 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителя документ с 
информация за таксите, в който е 
включен списъкът на най-
представителните платежни услуги, 
посочен в член 3, параграф 5, и 
съответните такси за всяка от тези 
услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
преди сключването на договор за 
платежна сметка с потребителя 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителя документ с 
информация за таксите, в който е 
включен списъкът на най-
представителните платежни услуги, 
посочен в член 3, параграф 1, и 
съответните такси за всяка от тези 
услуги. При промяна на дължимите 
такси потребителите трябва да 
бъдат подходящо информирани за 
новите разпоредби относно таксите.

Or. de

Изменение 280
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
преди сключването на договор за 
платежна сметка с потребителя 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителя документ с 
информация за таксите, в който е 
включен списъкът на най-
представителните платежни услуги, 
посочен в член 3, параграф 5, и 
съответните такси за всяка от тези 
услуги.

1. Държавите членки гарантират, че в 
подходящи срокове преди сключването 
на договор за платежна сметка с 
потребителя доставчиците на платежни 
услуги предоставят на и информират
потребителя документ с информация за 
таксите, в който е включен списъкът на 
най-представителните платежни услуги, 
посочен в член 3, параграф 5, и 
съответните такси за всяка от тези 
услуги.

Or. en
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Изменение 281
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
преди сключването на договор за 
платежна сметка с потребителя 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителя документ с 
информация за таксите, в който е 
включен списъкът на най-
представителните платежни услуги, 
посочен в член 3, параграф 5, и 
съответните такси за всяка от тези 
услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
преди сключването на договор за 
платежна сметка с потребителя 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителя документ с 
информация за таксите, в който е 
включен списъкът на най-
представителните платежни услуги, 
посочен в член 3, параграф 1, и 
съответните такси за всяка от тези 
услуги.

Or. en

Обосновка

Поради предложението за заличаване на член 3, параграф 5.

Изменение 282
Петер Симон, Удо Булман

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на промяна на дължимите 
такси, доставчиците на платежни 
услуги обосновават тази промяна пред 
потребителя и го информират 
относно размера в писмена форма.

Or. de
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Изменение 283
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки гарантират, 
че на доставчиците на платежни 
услуги не се позволява да събират 
такси, които не са посочени в 
документа с информация за таксите.

Or. en

Обосновка

Това е необходимо, за да се гарантира изчерпателността на документа с информация 
за таксите (Европейско бюро на съюзите на потребителите).

Изменение 284
Оле Лудвигсон, Емилие Турунен

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки гарантират, 
че доставчиците на платежни услуги 
не събират такси, които не са 
изрично посочени в документа с 
информация за таксите.

Or. en

Обосновка

Потребителите трябва да са уверени, че в документа с информация за таксите няма 
„скрити“ такси.

Изменение 285
Евелин Гебхарт
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. На доставчиците на платежни 
услуги не се позволява да събират 
такси, които не са посочени в 
документа с информация за таксите.

Or. en

Изменение 286
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато една или повече от посочените 
в параграф 1 платежни услуги се 
предлагат като част от пакет от 
финансови услуги, в документа с 
информация за таксите се посочва кои 
от посочените в параграф 1 услуги са
включени в пакета, таксата за целия 
пакет и таксата за всяка услуга, която 
не е посочена в параграф 1.

2. Когато една или повече от посочените 
в параграф 1 платежни услуги се 
предлагат като част от пакет от 
платежни услуги, за които се събира 
пакетна такса, в документа с 
информация за таксите се посочва 
таксата за целия пакет, услугите,
включени в пакета, и таксата за всяка 
платежна услуга, която не е включена 
в пакета.

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че има разлика между сметките, предлагащи редица услуги, и 
сметките, предлагани в пакет с други финансови услуги, като например застраховка. 
Във втория случай не е възможно услугите да се закупят поотделно. В такъв случай 
следва да се въведе изискване, за да се гарантира, че доставчиците на платежни 
услуги осведомяват потребителите относно разходите, съпровождащи откриването 
на платежни сметки като част от пакети, и проверяват дали потребителите са 
привилегировани за пакетния продукт.
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Изменение 287
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато една или повече от посочените 
в параграф 1 платежни услуги се 
предлагат като част от пакет от 
финансови услуги, в документа с 
информация за таксите се посочва кои 
от посочените в параграф 1 услуги са 
включени в пакета, таксата за целия 
пакет и таксата за всяка услуга, която 
не е посочена в параграф 1.

2. Когато една или повече от посочените 
в параграф 1 услуги се предлагат като 
част от пакет от финансови услуги, в 
документа с информация за таксите се 
посочва таксата за целия пакет и 
отделните такси за всички услуги, 
включени в пакета.

Or. en

Изменение 288
Свен Гиголд

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато една или повече от посочените 
в параграф 1 платежни услуги се 
предлагат като част от пакет от 
финансови услуги, в документа с 
информация за таксите се посочва кои 
от посочените в параграф 1 услуги са 
включени в пакета, таксата за целия 
пакет и таксата за всяка услуга, която не 
е посочена в параграф 1.

2. Когато една или повече от посочените 
в параграф 1 услуги, свързани с 
платежна сметка, се предлагат като 
част от пакет от финансови услуги, в 
документа с информация за таксите се 
посочва кои от посочените в параграф 1 
услуги са включени в пакета, таксата за 
целия пакет и таксата за всяка услуга, 
която не е посочена в параграф 1.

Or. en

Изменение 289
Евелин Гебхарт
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато една или повече от посочените 
в параграф 1 платежни услуги се 
предлагат като част от пакет от 
финансови услуги, в документа с 
информация за таксите се посочва кои 
от посочените в параграф 1 услуги са 
включени в пакета, таксата за целия 
пакет и таксата за всяка услуга, която не 
е посочена в параграф 1.

2. Когато една или повече от посочените 
в параграф 1 услуги, свързани с 
платежна сметка, се предлагат като 
част от пакет от финансови услуги, в 
документа с информация за таксите се 
посочва кои от посочените в параграф 1 
услуги са включени в пакета, таксата за 
целия пакет и таксата за всяка услуга, 
която не е посочена в параграф 1.

Or. en

Изменение 290
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато една или повече от посочените 
в параграф 1 платежни услуги се 
предлагат като част от пакет от 
финансови услуги, в документа с 
информация за таксите се посочва кои 
от посочените в параграф 1 услуги са 
включени в пакета, таксата за целия 
пакет и таксата за всяка услуга, която не 
е посочена в параграф 1.

2. Когато една или повече от посочените 
в параграф 1 платежни услуги се 
предлагат като част от пакет от 
финансови услуги, в документа с 
информация за таксите се посочва кои 
от посочените в параграф 1 услуги са 
включени в пакета, таксата за целия 
пакет и дали е възможно разделно 
закупуване на компоненти, таксата за 
всяка услуга, която не е посочена в 
параграф 1.

Or. en

Изменение 291
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато една или повече от посочените 
в параграф 1 платежни услуги се 
предлагат като част от пакет от 
финансови услуги, в документа с 
информация за таксите се посочва кои 
от посочените в параграф 1 услуги са 
включени в пакета, таксата за целия 
пакет и таксата за всяка услуга, която 
не е посочена в параграф 1.

2. Когато една или повече от посочените 
в параграф 1 платежни услуги се 
предлагат като част от пакет от 
финансови услуги, в документа с 
информация за таксите се посочва кои 
от посочените в параграф 1 услуги са 
включени в пакета и таксата за целия 
пакет.

Or. en

Обосновка

По отношение на пакетите не следва да се изисква информация за цените на 
отделните услуги, тъй като пакетът се предлага срещу месечна фиксирана цена. 
Определянето на цената на всеки един кредитен трансфер би представлявало голямо 
предизвикателство и не би било в услуга на нуждите на клиента.

Изменение 292
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато една или повече от посочените 
в параграф 1 платежни услуги се 
предлагат като част от пакет от 
финансови услуги, в документа с 
информация за таксите се посочва кои 
от посочените в параграф 1 услуги са 
включени в пакета, таксата за целия 
пакет и таксата за всяка услуга, която 
не е посочена в параграф 1.

2. Когато една или повече от посочените 
в параграф 1 платежни услуги се 
предлагат като част от пакет от 
финансови услуги, в документа с 
информация за таксите се посочва кои 
от посочените в параграф 1 услуги са 
включени в пакета и таксата за целия 
пакет.

Or. en

Изменение 293
Филип Де Бакер
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато една или повече от посочените 
в параграф 1 платежни услуги се 
предлагат като част от пакет от 
финансови услуги, в документа с 
информация за таксите се посочва кои 
от посочените в параграф 1 услуги са 
включени в пакета, таксата за целия 
пакет и таксата за всяка услуга, която 
не е посочена в параграф 1.

2. Когато една или повече от посочените 
в параграф 1 платежни услуги се 
предлагат като част от пакет от 
финансови услуги, в документа с 
информация за таксите се посочва кои 
от посочените в параграф 1 услуги са 
включени в пакета и таксата за целия 
пакет.

Or. en

Изменение 294
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Думите „Документ с информация 
за таксите“ фигурират на видно 
място в началото на първата 
страница на документа с информация 
за таксите непосредствено до общия 
знак, който разграничава този 
документ от друга документация.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това ниво на подробности е неуместно за директива.

Изменение 295
Сари Есаях
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Думите „Документ с информация 
за таксите“ фигурират на видно 
място в началото на първата 
страница на документа с информация 
за таксите непосредствено до общия 
знак, който разграничава този 
документ от друга документация.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ценовата листа се представя на клиента преди сключването на договора, вж. 
например Директивата за платежните услуги, член 41 и член 42, параграф 3.

Изменение 296
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Думите „Документ с информация 
за таксите“ фигурират на видно 
място в началото на първата 
страница на документа с информация 
за таксите непосредствено до общия 
знак, който разграничава този 
документ от друга документация.

заличава се

Or. en

Изменение 297
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Следва ясно да се посочи дали 
документът с информация за 
таксите посочва услугите, свързани с 
платежни сметки, предлагани в 
клонове или онлайн.

Or. en

Изменение 298
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Следва ясно да се посочи дали 
документът с информация за 
таксите посочва услугите, свързани с 
платежни сметки, предлагани в 
клонове или онлайн.

Or. en

Изменение 299
Пабло Салба Бидегайн

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Документът с информация за 
таксите включва по целесъобразност 
съответните услуги от 
изчерпателния списък с най-
представителните услуги, посочени в 
член 3, параграф 1, както и 
съответните такси за всяка услуга.

Or. en
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Изменение 300
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителите 
речник, в който е включен най-малко 
списъкът с платежните услуги, 
посочени в параграф 1, и свързаните с 
тях определения.

заличава се

Or. en

Обосновка

Стандартизираният списък, предоставян от компетентните органи, следва да е 
достатъчен.

Изменение 301
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителите речник, в 
който е включен най-малко списъкът 
с платежните услуги, посочени в 
параграф 1, и свързаните с тях 
определения.

4. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителите речник с 
всички услуги, посочени в параграф 1, и 
свързаните с тях определения.

Or. en
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Изменение 302
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителите речник, в 
който е включен най-малко списъкът
с платежните услуги, посочени в 
параграф 1, и свързаните с тях 
определения.

4. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителите списък с 
платежните услуги, посочени в 
параграф 1, и свързаните с тях 
определения.

Or. en

Изменение 303
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителите речник, в 
който е включен най-малко списъкът с 
платежните услуги, посочени в 
параграф 1, и свързаните с тях 
определения.

4. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителите речник, в 
който е включен най-малко списъкът с 
услуги, посочени в параграф 1, и 
свързаните с тях определения.

Or. en

Изменение 304
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки въвеждат 
задължение за доставчиците на 
платежни услуги да гарантират, че 
при съставянето на речника се 
използва ясен и недвусмислен език, 
като се избягват техническите 
термини.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не следва доставчиците на платежни услуги да бъдат задължавани да дават свое 
тълкувание на списъците, които от своя страна следва да са достатъчно ясни.

Изменение 305
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки въвеждат 
задължение за доставчиците на 
платежни услуги да гарантират, че при 
съставянето на речника се използва 
ясен и недвусмислен език, като се 
избягват техническите термини.

5. Държавите членки въвеждат 
задължение за доставчиците на 
платежни услуги да гарантират, че при 
съставянето на списъка се използва ясен 
и недвусмислен език, като се избягват 
техническите термини.

Or. en

Изменение 306
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на платежни услуги 
гарантират безплатен и непрекъснат 
достъп до документа с информация за 
таксите и речника върху дълготраен 
носител в достъпни за потребителите 
помещения и в електронен формат на 
своите уебсайтове.

6. Доставчиците на платежни услуги 
гарантират безплатен и непрекъснат 
достъп до документа с информация за 
таксите и речника върху дълготраен 
носител в помещения, достъпни за
всички потребители, независимо от 
това дали последните са вече 
клиенти на съответния доставчик на 
платежни услуги, и ги предоставят 
непрекъснато в лесно достъпен и 
удобен за ползване електронен формат 
на своите уебсайтове.

Or. en

Обосновка

Цел на настоящото изменение, основано на приноса на VZBV, е да гарантира, че 
документът с информация за таксите се предоставя онлайн за клиенти и други лица 
на доставчика на платежни услуги. Публикувано наскоро проучване на Германската 
фондация за защита на потребителите сочи, че над 1500 германски банки, с които е 
бил установен контакт, не са предоставили своите лихвени проценти по овърдрафти 
на текущи сметки онлайн и на разположение на лица, които не са техни клиенти.

Изменение 307
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на платежни услуги 
гарантират безплатен и непрекъснат
достъп до документа с информация за 
таксите и речника върху дълготраен 
носител в достъпни за потребителите 
помещения и в електронен формат на 
своите уебсайтове.

6. Доставчиците на платежни услуги 
гарантират безплатен достъп при 
поискване до документа с информация 
за таксите и речника върху дълготраен 
носител в достъпни за потребителите 
помещения и в електронен формат на 
своите уебсайтове.

Or. en
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Обосновка

Несъразмерно е от доставчиците на платежни услуги да се изисква да поддържат 
непрекъснато копия от речниците.

Изменение 308
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на платежни услуги 
гарантират безплатен и непрекъснат
достъп до документа с информация за 
таксите и речника върху дълготраен 
носител в достъпни за потребителите 
помещения и в електронен формат на 
своите уебсайтове.

6. Доставчиците на платежни услуги 
гарантират безплатен достъп до 
документа с информация за таксите и 
речника върху дълготраен носител в 
достъпни за потребителите помещения 
и в електронен формат на своите 
уебсайтове.

Or. en

Изменение 309
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на платежни услуги 
гарантират безплатен и непрекъснат 
достъп до документа с информация за 
таксите и речника върху дълготраен 
носител в достъпни за потребителите 
помещения и в електронен формат на 
своите уебсайтове.

6. Доставчиците на платежни услуги 
гарантират безплатен и непрекъснат 
достъп до документа с информация за 
таксите и речника върху дълготраен 
носител в достъпни за потребителите 
помещения и в електронен формат на 
своите уебсайтове. Речникът на 
дълготраен носител следва да се 
предоставя при поискване.

Or. en
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Изменение 310
Петер Симон, Удо Булман

Предложение за директива
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на платежни услуги 
гарантират безплатен и непрекъснат 
достъп до документа с информация за 
таксите и речника върху дълготраен 
носител в достъпни за потребителите 
помещения и в електронен формат на 
своите уебсайтове.

6. Доставчиците на платежни услуги 
гарантират безплатен и непрекъснат 
достъп до документа с информация за 
таксите и речника върху дълготраен 
носител в достъпни за потребителите 
помещения и в лесен за намиране
електронен формат на своите 
уебсайтове.

Or. de

Изменение 311
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на платежни услуги 
гарантират безплатен и непрекъснат 
достъп до документа с информация за 
таксите и речника върху дълготраен 
носител в достъпни за потребителите 
помещения и в електронен формат на 
своите уебсайтове.

6. Доставчиците на платежни услуги 
гарантират безплатен и непрекъснат 
достъп до документа с информация за 
таксите и стандартизирания списък
върху дълготраен носител в достъпни за 
потребителите помещения и в 
електронен формат на своите 
уебсайтове.

Or. en

Изменение 312
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 26 
за определяне на формата на 
документа с информация за таксите, 
неговия общ знак и поредността, в 
която услугите по член 3, параграф 5 
се изброяват в документа с 
информация за таксите.

заличава се

Or. de

Изменение 313
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 26 
за определяне на формата на 
документа с информация за таксите, 
неговия общ знак и поредността, в 
която услугите по член 3, параграф 5 
се изброяват в документа с 
информация за таксите.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изискванията относно формата следва да останат в правомощията на държавите 
членки.

Изменение 314
Сайед Камал
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 26 
за определяне на формата на документа 
с информация за таксите, неговия общ 
знак и поредността, в която услугите по 
член 3, параграф 5 се изброяват в 
документа с информация за таксите.

7. Държавите членки определят
формата на документа с информация за 
таксите, неговия общ знак и 
поредността, в която услугите по член 3, 
параграф 5 се изброяват в документа с 
информация за таксите.

Or. en

Обосновка

Подобен документ следва да се разработва на равнището на държавата членка, с цел 
да се гарантира съблюдаването на националната специфика.

Изменение 315
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 26 
за определяне на формата на документа 
с информация за таксите, неговия общ 
знак и поредността, в която услугите по 
член 3, параграф 5 се изброяват в 
документа с информация за таксите.

7. Държавите членки определят
формата на документа с информация за 
таксите, неговия общ знак и 
поредността, в която услугите по член 3, 
параграф 5, точка 1 се изброяват в 
документа с информация за таксите.

Or. en

Изменение 316
Оле Лудвигсон
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 26 за 
определяне на формата на документа с 
информация за таксите, неговия общ 
знак и поредността, в която услугите по 
член 3, параграф 5 се изброяват в 
документа с информация за таксите.

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 26 за 
определяне на формата на документа с 
информация за таксите, неговия общ 
знак и поредността, в която услугите по 
член 3, параграф 5, както и всички 
останали услуги, се изброяват в 
документа с информация за таксите.

Or. en

Изменение 317
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Доставчиците на платежни 
услуги прилагат споменатите по-горе 
разпоредби в рамките на една година 
след публикуването на списъците, 
посочени в член 3, параграф 5, и 
актовете за изпълнение, посочени в 
параграф 7 от настоящия член.

Or. en

Обосновка

Цел на настоящото изменение е да стартира период за изпълнение на документа с 
информация за таксите и речника, когато изискваната стандартизирана информация 
бъде представена на разположение, наред със сметките за необходимите инвестиции 
на доставчиците на платежни услуги, особено в сферата на информационните 
технологии. Настоящото изменение се основава на приноса на Асоциацията на 
германския банков сектор (Deutsche Kreditwirtschaft).
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Изменение 318
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Доставчиците на платежни 
услуги отговарят на посочените по-
горе изисквания в рамките на 
дванадесет месеца от публикуването 
на списъка със стандартизираните 
термини и определения, посочени в 
член 3, параграф 1, и приемането на 
акта за изпълнение, посочен в 
параграф 7 от настоящата 
разпоредба.

Or. en

Изменение 319
Филип де Бакер, Оле Шмид

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Доставчиците на платежни 
услуги отговарят на посочените по-
горе изисквания в рамките на 
дванадесет месеца от публикуването 
на стандартизирания списък на ЕС, 
посочен в член 3, параграф 5, и 
приемането на акта за изпълнение, 
посочен в параграф 7 от настоящата 
разпоредба.

Or. en

Изменение 320
Филип Де Бакер
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Потребителското изпитване на 
документа с информация за таксите 
се провежда преди неговото 
прилагане, за да се гарантира, че е 
удобен за ползване.

Or. en

Изменение 321
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Потребителското изпитване на 
документите с информация за 
таксите и на речниците се провежда 
във всички държави членки преди 
тяхното прилагане, за да се 
гарантира, че те са удобни за 
ползване.

Or. en

Обосновка

Това, дали информацията е удобна за ползване, не следва да се оставя на преценката 
на доставчиците на платежни услуги или на държавни служители. Изпитванията 
следва да се извършват с действителен принос от страна на потребителите, за да се 
гарантира представяне на информацията в най-ефективен вид (Европейско бюро на 
съюзите на потребителите).

Изменение 322
Свен Гиголд
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко веднъж годишно доставчиците на 
платежни услуги предоставят на 
потребителите сведение за всички 
такси, платени от тях по техните 
платежни сметки.

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко веднъж годишно доставчиците на 
платежни услуги безплатно
предоставят на потребителите сведение 
за всички такси, платени от тях по 
техните платежни сметки. Ако клиент 
използва овърдрафт в размер над 100 
евро, доставчикът на платежните 
услуги предоставя месечно сведение на 
таксите.

Or. en

Обосновка

За да се повиши прозрачността на доста високите такси, свързани с ползването на 
овърдрафт, тези разходи следва да се разкриват редовно.

Изменение 323
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко веднъж годишно доставчиците на 
платежни услуги предоставят на 
потребителите сведение за всички 
такси, платени от тях по техните 
платежни сметки.

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко веднъж годишно доставчиците на 
платежни услуги предоставят на 
потребителите сведение за всички такси
и лихви, начислени и платени по тях по 
техните платежни сметки.

Or. en

Обосновка

За да може потребителят да добие пълна представа за профила на разходите на 
платежната сметка, лихвите също трябва да се включат в сведението.
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Изменение 324
Вернер Ланген, Буркард Балц

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко веднъж годишно доставчиците на 
платежни услуги предоставят на 
потребителите сведение за всички 
такси, платени от тях по техните 
платежни сметки.

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко веднъж годишно доставчиците на 
платежни услуги предоставят на 
потребителите сведение за всички 
такси, платени от тях по техните 
платежни сметки. Когато услугите се 
предлагат в рамките на пакет от 
финансови услуги, за които се 
заплаща единична такса, то пакетът 
от финансови услуги се счита за една 
услуга, а таксата за единична такса.

Or. de

Изменение 325
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко веднъж годишно доставчиците на 
платежни услуги предоставят на 
потребителите сведение за всички 
такси, платени от тях по техните 
платежни сметки.

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко веднъж годишно доставчиците на 
платежни услуги предоставят на 
потребителите сведение за всички 
такси, платени от тях по техните 
платежни сметки. Това сведение може 
да се изпраща на потребители през 
комуникационни канали, договорени 
от страните (т.е. по електронен 
път, чрез разпечатка на сведението и 
т.н.). Доставчиците на платежни 
услуги прилагат технически мерки за 
изпълнението на това изискване в 
срок от дванадесет месеца от 
приемането на акта по силата на 
параграф 4 от настоящия член.
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Or. en

Изменение 326
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко веднъж годишно доставчиците на 
платежни услуги предоставят на 
потребителите сведение за всички 
такси, платени от тях по техните 
платежни сметки.

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко веднъж годишно при поискване 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителите сведение 
за всички такси, платени от тях по 
техните платежни сметки. Това 
сведение може да се изпраща на 
потребители през комуникационни 
канали, договорени от страните (т.е. 
по електронен път, чрез разпечатка 
на сведението и т.н.).
Доставчиците на платежни услуги 
прилагат технически мерки за 
изпълнението на това изискване в 
срок от дванадесет месеца от 
приемането на акта по силата на 
параграф 4 от настоящия член.

Or. en

Изменение 327
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко веднъж годишно доставчиците на 
платежни услуги предоставят на 
потребителите сведение за всички 
такси, платени от тях по техните 

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко веднъж на тримесечие, но за 
предпочитане веднъж месечно,
доставчиците на платежни услуги 
безплатно предоставят на 
потребителите сведение за всички 
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платежни сметки. такси, платени от тях по техните 
платежни сметки.

Or. en

Изменение 328
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко веднъж годишно доставчиците на 
платежни услуги предоставят на 
потребителите сведение за всички 
такси, платени от тях по техните 
платежни сметки.

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко веднъж годишно при поискване 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителите сведение 
за всички такси, платени от тях по 
техните платежни сметки. Сведението 
може да се предоставя или осигурява 
на разположение по електронен път.

Or. en

Обосновка

От практична гледна точка е добре информацията, съдържаща се в банковото 
извлечение, да се изпраща най-малко веднъж месечно съгласно Директивата за 
платежните услуги. Следва тази информация да се представя в електронен вид, 
например чрез електронно банкиране (член 43 от ДПУ). Клиентът вече получава 
информацията относно неговите такси за услуги, когато това е надлежно посочено 
на неговото банково извлечение (член 38, буква в), член 39, буква в), член 47, буква в), 
член 48, буква в) и член 43, параграф 3, буква а) от ДПУ).

Изменение 329
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Ако платежните услуги се 
предоставят като единен пакет, 
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сведението, посочено в параграф 1, 
включва, чрез отклонение от 
параграф 2, алинея 1, букви а) и б), 
таксите, начислени за целия пакет по 
време на съответния период.

Or. en

Обосновка

Във Финландия таксите за услуги се приспадат от сметката веднъж месечно и това 
е договорено с клиента предварително. Има информация относно периода, обхванат 
от таксите за услуги, разбивка на услугите и таксите за услугите. Това е отделна 
част от банковото извлечение. Във Финландия обикновено се предлага пакетна услуга 
и е достатъчно потребителят да бъде информиран относно цената на пакета. 
Потребителят бива информиран, ако се начислява отделна такса по конкретно 
плащане.

Изменение 330
Свен Гиголд

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки гарантират, 
че потребителите получават 
писмено уведомление, когато 
доставчик на платежни услуги 
възнамерява да промени размера на 
таксата за услуга най-малко един 
месец преди влизането им в сила;

Or. en

Изменение 331
Филип де Бакер, Оле Шмид

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки гарантират, 
че потребителите получават 
предварително изчерпателна 
информация в писмен и електронен 
вид, когато доставчик на услуги 
планира да повиши таксите преди 
публикуването на годишното 
сведение.

Or. en

Изменение 332
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) единичната такса, начислена за 
всяка услуга, колко пъти услугата е 
била използвана през съответния 
период, както и датата, на която е 
била използвана;

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изискване би претоварило потребителя, а същевременно придава малко добавена 
стойност предвид факта, че повечето от тази информация е вече на разположение.

Изменение 333
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) единичната такса, начислена за заличава се
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всяка услуга, колко пъти услугата е 
била използвана през съответния 
период, както и датата, на която е 
била използвана;

Or. en

Обосновка

Това изискване би предоставило на потребителя прекомерен обем от информация. 
Услугите включват например кредитни преводи, директни дебити, картови 
разплащания, теглене на пари в брой. Съгласно ДПУ потребителите следва да бъдат 
информирани относно таксите за услуги (член 38, буква в), член 39, буква в), член 47, 
буква в), член 48, буква в) и член 43, параграф 3, буква а). Не съществува необходимост 
от припокриваща се информация.

Изменение 334
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) единичната такса, начислена за всяка 
услуга, колко пъти услугата е била 
използвана през съответния период, 
както и датата, на която е била 
използвана;

a) единичната такса, начислена за всяка 
услуга, колко пъти услугата е била
използвана през съответния период, 
както и датата, на която е била 
използвана, или когато потребителят 
е закупил различни услуги в рамките 
на пакет, таксата, начислена за 
пакета от услуги;

Or. en

Изменение 335
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общия размер на платените такси за б) общия размер на платените такси за 
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всяка предоставена услуга през 
съответния период;

всяка предоставена услуга през 
съответния период, или когато 
потребителят е закупил различни 
услуги в рамките на пакет, 
допълнителния разход за всяка услуга 
при превишаване на максималния 
брой услуги за пакет и допълнителния 
разход за използвана услуга извън 
пакета от услуги;

Or. en

Изменение 336
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) общия размер на платените такси за 
всички предоставени услуги през 
съответния период;

в) общия размер на платените такси за 
всички предоставени услуги през 
съответния период, или когато 
потребителят е закупил различни 
услуги в рамките на пакет, общия 
размер на допълнителните разходи 
при превишаване на максималния 
брой услуги за пакет и общия размер 
на допълнителните разходи за 
използвани услуги извън пакета от 
услуги;

Or. en

Изменение 337
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) средното салдо и общия размер на 
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натрупаната лихва през съответния 
период;

Or. en

Изменение 338
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) общия размер на натрупаната 
лихва през съответния период;

Or. en

Изменение 339
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) натрупаната и платена по 
сметката лихва през съответния 
период;

Or. en

Изменение 340
Петер Симон, Удо Булман

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) размера на ставката на 
дължимите лихви и общия размер на 
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изплатените дължими лихви през 
разглеждания период;

Or. de

Изменение 341
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) броя дни, в които е бил теглен 
овърдрафт, и общия размер на 
лихвата, изплатена през съответния 
период;

Or. en

Изменение 342
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) броя дни, в които е бил теглен 
овърдрафт, приложените лихвени 
проценти и общия размер на лихвата, 
изплатена през съответния период;

Or. en

Изменение 343
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква вв) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) предварително уведомление 
относно таксите, които ще бъдат 
начислени през следващия период, 
както и таксите, които ще бъдат 
начислени, освен ако потребителят 
не предприеме посочените в 
документа стъпки за избягване на 
таксата;

Or. en

Изменение 344
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква вв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) предварително уведомление 
относно таксите, които ще бъдат 
начислени през следващия период;

Or. en

Изменение 345
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) предварително уведомление 
относно възможни промени или 
увеличения на таксите, които ще 
бъдат начислени през следващия 
период;
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Or. en

Изменение 346
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Думите „Сведение за таксите“ 
фигурират на видно място в 
началото на първата страница на 
сведението непосредствено до общия 
знак, който разграничава сведението 
от друга документация.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото подробно описание на документа с информация за таксите не е 
необходимо за целите на директивата.

Изменение 347
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Думите „Сведение за таксите“ 
фигурират на видно място в 
началото на първата страница на 
сведението непосредствено до общия 
знак, който разграничава сведението 
от друга документация.

заличава се

Or. en

Обосновка

Определянето на формата следва да се остави на държавите членки.
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Изменение 348
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Думите „Сведение за таксите“ 
фигурират на видно място в 
началото на първата страница на 
сведението непосредствено до общия 
знак, който разграничава сведението 
от друга документация.

заличава се

Or. en

Изменение 349
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 26 
за определяне на формата на 
сведението за таксите, неговия общ 
знак и поредността, в която услугите 
по член 3, параграф 5 се представят в 
сведението за таксите.

4. Държавите членки определят
формата на сведението за таксите, 
посочено в член 3, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да могат да определят как сведението за таксите следва 
да се предоставя на клиента, защото тогава могат да се вземат под внимание 
националните особености.
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Изменение 350
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 26 
за определяне на формата на 
сведението за таксите, неговия общ знак 
и поредността, в която услугите по 
член 3, параграф 5 се представят в 
сведението за таксите.

4. Държавите членки определят
формата на сведението за таксите, 
неговия общ знак и поредността, в която 
услугите по член 3, параграф 1 се 
представят в сведението за таксите.

Or. en

Обосновка

Настоящото подробно описание на документа с информация за таксите не е 
необходимо за целите на директивата.

Изменение 351
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 26 
за определяне на формата на 
сведението за таксите, неговия общ знак 
и поредността, в която услугите по 
член 3, параграф 5 се представят в 
сведението за таксите.

4. Държавите членки определят
формата на сведението за таксите, 
неговия общ знак и поредността, в която 
услугите по член 1, параграф 5 се 
представят в сведението за таксите.

Or. en
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Изменение 352
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 26 за 
определяне на формата на сведението за 
таксите, неговия общ знак и 
поредността, в която услугите по член 3, 
параграф 5 се представят в сведението 
за таксите.

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 26 за 
определяне на формата на сведението за 
таксите, неговия общ знак и 
поредността, в която услугите по член 3, 
параграф 5, както и всички останали 
услуги, се представят в сведението за 
таксите.

Or. en

Изменение 353
Силви Гулар, Джийн Ламбърт

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 26 за 
определяне на формата на сведението за 
таксите, неговия общ знак и 
поредността, в която услугите по член 3, 
параграф 5 се представят в сведението 
за таксите.

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 25 за 
определяне на формата на сведението за 
таксите, неговия общ знак и 
поредността, в която услугите по член 3, 
параграф 5 се представят в сведението 
за таксите.

Or. fr

Изменение 354
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 26 за 
определяне на формата на сведението за 
таксите, неговия общ знак и 
поредността, в която услугите по член 3, 
параграф 5 се представят в сведението 
за таксите.

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 26 за 
определяне на формата на сведението за 
таксите, неговия общ знак и 
поредността, в която услугите по член 3, 
параграф 1 се представят в сведението 
за таксите.

Or. de

Изменение 355
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Потребителското изпитване на 
сведенията за таксите се провежда 
във всички държави членки преди 
тяхното прилагане, за да се 
гарантира, че сведенията за таксите 
са удобни за ползване от 
потребителите.

Or. en

Изменение 356
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че в
информацията за своите договори и 
услуги доставчиците на платежни 

1. Държавите членки гарантират, че в 
информацията за своите договори и 
услуги доставчиците на платежни 
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услуги използват в съответните случаи 
термините и определенията, 
съдържащи се в списъка на най-
представителните платежни услуги по 
член 3, параграф 5.

услуги използват в съответните случаи 
определенията, съдържащи се в списъка 
на най-представителните платежни 
услуги по член 3, параграф 5. 
Доставчиците на платежни услуги 
изпълняват това задължение в срок 
от дванадесет месеца от 
публикуването на стандартизирания 
списък на ЕС.

Or. en

Изменение 357
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че в 
информацията за своите договори и 
услуги доставчиците на платежни 
услуги използват в съответните случаи 
термините и определенията, съдържащи 
се в списъка на най-представителните 
платежни услуги по член 3, параграф 5.

1. Държавите членки гарантират, че в 
информацията за своите договори и 
услуги доставчиците на платежни 
услуги използват в съответните случаи 
термините и определенията, съдържащи 
се в списъка на най-представителните 
платежни услуги по член 3, параграф 5. 
Доставчиците на платежни услуги 
изпълняват това задължение в срок 
от дванадесет месеца от 
публикуването на списъка със 
стандартизираните термини и 
определения.

Or. en

Изменение 358
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че в 
информацията за своите договори и 
услуги доставчиците на платежни 
услуги използват в съответните 
случаи термините и определенията, 
съдържащи се в списъка на най-
представителните платежни услуги
по член 3, параграф 5.

1. Държавите членки гарантират, че в 
информацията за своите договори и 
услуги доставчиците на платежни 
услуги използват термините и 
определенията, съдържащи се в списъка 
на услугите, свързани с платежната 
сметка, по член 3, параграф 5.

Or. en

Изменение 359
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че в 
информацията за своите договори и 
услуги доставчиците на платежни 
услуги използват в съответните 
случаи термините и определенията, 
съдържащи се в списъка на най-
представителните платежни услуги
по член 3, параграф 5.

1. Държавите членки гарантират, че в 
информацията за своите договори и 
услуги доставчиците на платежни 
услуги използват термините и 
определенията, съдържащи се в списъка 
на услугите по член 3, параграф 5.

Or. en

Изменение 360
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че в 
информацията за своите договори и 
услуги доставчиците на платежни 

1. Държавите членки гарантират, че в 
информацията за своите договори и 
услуги доставчиците на платежни 
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услуги използват в съответните
случаи термините и определенията, 
съдържащи се в списъка на най-
представителните платежни услуги по 
член 3, параграф 5.

услуги използват в приложимите
случаи термините и определенията, 
съдържащи се в списъка на най-
представителните платежни услуги по 
член 3, параграф 5.

Or. en

Изменение 361
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че в 
информацията за своите договори и 
услуги доставчиците на платежни 
услуги използват в съответните случаи 
термините и определенията, съдържащи 
се в списъка на най-представителните 
платежни услуги по член 3, параграф 5.

1. Държавите членки гарантират, че в 
информацията за своите договори и 
услуги доставчиците на платежни 
услуги използват в съответните случаи 
термините и определенията, съдържащи 
се в списъка на най-представителните 
платежни услуги по член 3, параграф 1.

Or. de

Изменение 362
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че в 
информацията за своите договори и 
услуги доставчиците на платежни 
услуги използват в съответните случаи 
термините и определенията, съдържащи 
се в списъка на най-представителните 
платежни услуги по член 3, параграф 5.

1. Държавите членки гарантират, че в 
информацията за своите договори и 
услуги доставчиците на платежни 
услуги използват в съответните случаи 
термините и определенията, съдържащи 
се в списъка на най-представителните 
платежни услуги по член 3, параграф 1.

Or. en
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Обосновка

Поради предложеното заличаване на член 3, параграф 5.

Изменение 363
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като наименование на своите услуги 
в информацията относно договорите и 
услугите доставчиците на платежни 
услуги могат да използват търговски 
марки, при условие че посочат, когато е 
приложимо, съответстващия им термин 
от списъка, посочен в член 3, 
параграф 5. Доставчиците на 
платежни услуги не използват 
търговски марки в документа с 
информация за таксите или в 
сведението за таксите.

2. Като наименование на своите услуги 
в информацията относно договорите и 
услугите доставчиците на платежни 
услуги могат да използват търговски 
марки, при условие че посочат, когато е 
приложимо, съответстващия им термин 
от списъка, посочен в член 3, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Предварителното и последващото информиране относно таксите за услуги е важна 
част от търговската информация за услугите и договора с клиента. Как 
потребителят може да свърже платежните такси със сведението за таксите и 
стандартизирания ценови списък, ако не съществува връзка с марката и неговия 
договор? Последното изречение на член 6, параграф 2 изглежда в противоречие с 
Директивата относно платежните услуги и обичайните изисквания за информацията 
за потребителите, както и с член 4, параграф 2 от настоящата директива.

Изменение 364
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като наименование на своите услуги 
в информацията относно договорите и 
услугите доставчиците на платежни 
услуги могат да използват търговски 
марки, при условие че посочат, когато е 
приложимо, съответстващия им 
термин от списъка, посочен в член 3, 
параграф 5. Доставчиците на 
платежни услуги не използват 
търговски марки в документа с 
информация за таксите или в 
сведението за таксите.

2. Като наименование на своите услуги 
в информацията относно договорите и 
услугите, както и в документа с 
информация за таксите или в 
сведението за таксите, доставчиците 
на платежни услуги могат да използват 
търговски марки, при условие че 
посочат, когато е приложимо, 
съответстващото им определение от 
списъка, посочен в член 3, параграф 5.

Or. en

Изменение 365
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като наименование на своите услуги 
в информацията относно договорите и 
услугите доставчиците на платежни 
услуги могат да използват търговски 
марки, при условие че посочат, когато е 
приложимо, съответстващия им термин 
от списъка, посочен в член 3, 
параграф 5. Доставчиците на 
платежни услуги не използват 
търговски марки в документа с 
информация за таксите или в 
сведението за таксите.

2. Като наименование на своите услуги 
в информацията относно договорите и 
услугите доставчиците на платежни 
услуги могат да използват търговски 
марки, при условие че посочат, когато е 
приложимо, съответстващия им термин 
от списъка, посочен в член 3, 
параграф 1. 

Or. de

Изменение 366
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като наименование на своите услуги 
в информацията относно договорите и 
услугите доставчиците на платежни 
услуги могат да използват търговски 
марки, при условие че посочат, когато е 
приложимо, съответстващия им термин 
от списъка, посочен в член 3, 
параграф 5. Доставчиците на платежни 
услуги не използват търговски марки в 
документа с информация за таксите 
или в сведението за таксите.

2. Като наименование на своите услуги 
в информацията относно договорите и 
услугите доставчиците на платежни 
услуги могат да използват търговски 
марки, при условие че посочат, когато е 
приложимо, съответстващия им термин 
от списъка, посочен в член 3, 
параграф 5. В документа с 
информация за таксите или в 
сведението за таксите доставчиците 
на платежни услуги използват 
търговски марки само в допълнение 
към съответстващия им термин от 
списъка, посочен в член 3, параграф 5, 
като поставят тези марки в скоби.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел повишаване на разбираемостта на документите с 
информация, свързани с платежна сметка. То се основава на приноса на Асоциацията 
на германския банков сектор (Deutsche Kreditwirtschaft) и австрийските спестовни 
банки.

Изменение 367
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като наименование на своите услуги 
в информацията относно договорите и 
услугите доставчиците на платежни 
услуги могат да използват търговски 
марки, при условие че посочат, когато е 
приложимо, съответстващия им термин 
от списъка, посочен в член 3, 

2. Като наименование на своите услуги 
в информацията относно услугите 
доставчиците на платежни услуги могат 
да използват търговски марки, при 
условие че посочат, когато е 
приложимо, съответстващия им термин 
от списъка, посочен в член 3, 
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параграф 5. Доставчиците на платежни 
услуги не използват търговски марки в 
документа с информация за таксите или 
в сведението за таксите.

параграф 5. Доставчиците на платежни 
услуги не използват търговски марки в 
документа с информация за таксите, в 
сведението за таксите или в 
информацията относно договорите.

Or. en

Изменение 368
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 7 заличава се
Уебсайтове за съпоставяне на такси
1. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат достъп до поне 
един уебсайт за съпоставяне на 
таксите, начислявани от 
доставчиците на платежни услуги за 
услугите, предлагани по платежните 
сметки на национално ниво, в 
съответствие с параграфи 2 и 3.
2. Държавите членки създават схема 
за доброволна акредитация на 
поддържаните от частни оператори 
уебсайтове за съпоставяне на 
таксите, начислявани от 
доставчиците на платежни услуги за 
услугите, които се предлагат по 
платежните сметки. За да получат 
акредитация, поддържаните от 
частни оператори уебсайтове за 
съпоставяне на такси:
a) са оперативно независими от 
който и да е доставчик на платежни 
услуги;
б) съставени са на ясен език и в 
съответните случаи в тях са 
използвани термините, посочени в 
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член 3, параграф 5;
в) предоставят актуална 
информация;
г) осигуряват достатъчно широк 
поглед върху пазара на платежни 
сметки;
д) имат въведена действаща система 
за обработка на запитвания и
оплаквания.
3. Когато няма акредитиран уебсайт 
съгласно параграф 2, държавите 
членки гарантират създаването на 
уебсайт от компетентния орган, 
посочен в член 20, или от всеки друг 
компетентен орган. Когато има 
акредитиран уебсайт в съответствие 
с параграф 2, държавите членки 
могат да вземат решение за 
създаването на допълнителен 
уебсайт от компетентния орган, 
посочен в член 20, или от всеки друг 
компетентен орган. Уебсайтовете, 
поддържани от компетентния орган 
в съответствие с параграф 1, 
отговарят на условията, посочени в 
параграф 2, букви а) — д).
4. Държавите членки запазват 
правото си да откажат или да 
отнемат акредитацията на 
частните оператори в случай на 
неспазване на задълженията по 
параграф 2.
5. Държавите членки гарантират, че 
потребителите разполагат със 
съответната информация относно 
уебсайтовете, посочени в параграф 1. 
Това включва в съответните случаи 
поддържането на публично достъпен 
регистър на акредитираните 
уебсайтове за съпоставяне на такси.

Or. en
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Обосновка

Уебсайтовете за съпоставяне на такси са извън обхвата на настоящата директива, 
която се отнася конкретно до платежните сметки.

Изменение 369
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат достъп до поне 
един уебсайт за съпоставяне на таксите, 
начислявани от доставчиците на 
платежни услуги за услугите, 
предлагани по платежните сметки на 
национално ниво, в съответствие с 
параграфи 2 и 3.

1. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат достъп до поне 
един уебсайт за съпоставяне на
национално ниво, в съответствие с 
параграфи 2 и 3, на:

а) таксите, начислявани от доставчиците 
на платежни услуги за услугите, 
предлагани по платежните сметки, и
б) определящите фактори за нивото 
на услугите, предоставяни от 
доставчика на платежни услуги, 
включително броя на клоновете и 
броя на терминалните устройства 
АТМ. По отношение и на двата 
показателя се посочва броят им за 
конкретния доставчик на платежни 
услуги и за съответната мрежа от 
доставчици на платежни услуги, ако 
това е приложимо. Освен това се 
посочва и информация за това, на 
какво разстояние от потребителя на 
уебсайта за съпоставяне се намира 
най-близкият клон на доставчика на 
платежни услуги. 

Or. en
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Обосновка

Това изменение има за цел да гарантира, че мрежите от клонове и терминални 
устройства ATM са надлежно взети предвид от уебсайта за съпоставяне, като по 
този се насърчава една по-ефективна концепция за конкуренцията, докато в 
предложението на Комисията е предложена само тясна насоченост върху цените. 
Настоящото изменение се основава на приноса на Конфедерацията на германските 
кооперативни банки и Конфедерацията на германските спестовни банки.

Изменение 370
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат достъп до поне 
един уебсайт за съпоставяне на таксите, 
начислявани от доставчиците на 
платежни услуги за услугите, 
предлагани по платежните сметки на 
национално ниво, в съответствие с 
параграфи 2 и 3.

1. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат достъп до поне 
един уебсайт за съпоставяне на таксите, 
начислявани от доставчиците на 
платежни услуги за услугите, 
предлагани по платежните сметки на 
национално ниво, в съответствие с 
параграфи 2 и 3, както и за 
качеството и диапазона от услуги на 
различните доставчици.

Or. de

Изменение 371
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат достъп до поне 
един уебсайт за съпоставяне на таксите, 
начислявани от доставчиците на 
платежни услуги за услугите, 
предлагани по платежните сметки на 

1. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат достъп до поне 
един уебсайт, който съдържа 
съпоставяне на таксите, начислявани от 
доставчиците на платежни услуги за 
услугите, предлагани по платежните 
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национално ниво, в съответствие с 
параграфи 2 и 3.

сметки на национално ниво, в 
съответствие с параграф 2 или 3.

Or. en

Изменение 372
Оле Лудвигсон, Евелин Гебхарт, Емилие Турунен

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат достъп до поне 
един уебсайт за съпоставяне на таксите, 
начислявани от доставчиците на 
платежни услуги за услугите, 
предлагани по платежните сметки на 
национално ниво, в съответствие с 
параграфи 2 и 3.

1. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат свободен достъп до 
поне един уебсайт за съпоставяне на 
таксите, начислявани от доставчиците 
на платежни услуги, и на прилаганите 
от тях лихвени проценти по 
платежните сметки на национално ниво, 
в съответствие с параграфи 2 и 3.

Or. en

Изменение 373
Свен Гиголд

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат достъп до поне 
един уебсайт за съпоставяне на таксите, 
начислявани от доставчиците на 
платежни услуги за услугите, 
предлагани по платежните сметки на 
национално ниво, в съответствие с 
параграфи 2 и 3.

1. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат достъп до поне 
един уебсайт за съпоставяне на таксите, 
начислявани от доставчиците на 
платежни услуги за услугите, свързани с
платежните сметки на национално ниво, 
в съответствие с параграфи 2 и 3.

Or. en
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Изменение 374
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки създават схема за 
доброволна акредитация на 
поддържаните от частни оператори 
уебсайтове за съпоставяне на таксите, 
начислявани от доставчиците на 
платежни услуги за услугите, които се 
предлагат по платежните сметки. За да 
получат акредитация, поддържаните от 
частни оператори уебсайтове за 
съпоставяне на такси:

2. Държавите членки създават схема за 
задължителна акредитация на 
поддържаните от частни оператори 
уебсайтове за съпоставяне на 
елементите за сравнение, описани в 
член 7, параграф 1, които се предлагат 
по платежните сметки. За да получат 
акредитация, поддържаните от частни 
оператори уебсайтове за съпоставяне на 
такси:

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да гарантира, че мрежите от клонове и терминални 
устройства ATM са надлежно взети предвид от уебсайта за съпоставяне, като по 
този се насърчава една по-ефективна концепция за конкуренцията, докато в 
предложението на Комисията е предложена само тясна насоченост върху цените. 
Настоящото изменение се основава на приноса на Конфедерацията на германските 
кооперативни банки.

Изменение 375
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки създават схема за 
доброволна акредитация на 
поддържаните от частни оператори 
уебсайтове за съпоставяне на таксите, 
начислявани от доставчиците на 
платежни услуги за услугите, които се 
предлагат по платежните сметки. За да 

2. Държавите членки създават схема за 
доброволна акредитация на 
поддържаните от частни оператори 
уебсайтове за съпоставяне на таксите, 
начислявани от доставчиците на 
платежни услуги, и на прилаганите от 
тях лихвени проценти по платежните 
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получат акредитация, поддържаните от 
частни оператори уебсайтове за 
съпоставяне на такси:

сметки. За да получат акредитация, 
поддържаните от частни оператори 
уебсайтове за съпоставяне на такси:

Or. en

Изменение 376
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) са оперативно независими от който и 
да е доставчик на платежни услуги;

a) са правно независими от който и да е 
доставчик на платежни услуги;

Or. en

Обосновка

Оперативната независимост не е достатъчна, за да се гарантира, че няма конфликт 
на интереси. Правната независимост е най-добрата гаранция, че не се проявява 
пристрастие при съпоставянията.

Изменение 377
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) са оперативно независими от който и 
да е доставчик на платежни услуги;

a) са финансово и оперативно 
независими от който и да е доставчик на 
платежни услуги;

Or. en

Изменение 378
Евелин Гебхарт, Петер Симон
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Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) са оперативно независими от който и 
да е доставчик на платежни услуги;

a) са независими от който и да е 
доставчик на платежни услуги;

Or. en

Изменение 379
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) са оперативно независими от който и 
да е доставчик на платежни услуги;

a) са оперативно независими от който и 
да е доставчик на платежни услуги; 
информацията за собственика и 
доставчика на уебсайта следва да 
бъде леснодостъпна и забележима; 

Or. en

Изменение 380
Серджо Гаетано Коферати, Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) ясно разкрива техните 
собственици и размер на 
финансиране;

Or. en
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Изменение 381
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съставени са на ясен език и в 
съответните случаи в тях са използвани 
термините, посочени в член 3, 
параграф 5;

б) съставени са на ясен език и в 
съответните случаи в тях са използвани 
термините, посочени в член 3, 
параграф 1;

Or. de

Изменение 382
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съставени са на ясен език и в 
съответните случаи в тях са 
използвани термините, посочени в 
член 3, параграф 5;

б) съставени са на ясен език и в 
приложимите случаи в тях са 
използвани термините, посочени в 
член 3, параграф 5;

Or. en

Изменение 383
Свен Гиголд

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставят актуална информация; в) предоставят актуална, всеобхватна, 
точна и удобна за ползване от 
потребителите информация;

Or. en
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Изменение 384
Евелин Гебхарт, Петер Симон

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставят актуална информация; в) предоставят актуална, точна, 
надеждна и удобна за ползване от 
потребителите информация;

Or. en

Изменение 385
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) осигуряват достатъчно широк поглед 
върху пазара на платежни сметки;

г) осигуряват достатъчно широк поглед 
върху пазара на платежни сметки, като 
приемат искания за включване в 
уебсайта от всеки доставчик на 
платежни услуги в съответната 
държава членка;

Or. en

Изменение 386
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) осигуряват достатъчно широк поглед 
върху пазара на платежни сметки;

г) осигуряват достатъчно широк поглед 
върху пазара на платежни сметки и 
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предоставят информация за това, 
каква част от пазарния дял е 
обхваната от техния уебсайт;

Or. en

Изменение 387
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) предоставят информация, но не и 
какъвто и да било вид препоръки;

Or. en

Изменение 388
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) предоставят информация, но не и 
какъвто и да било вид препоръки;

Or. en

Изменение 389
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато доставчиците на 
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платежни услуги заплащат такси за 
посочването им на такива сайтове, 
таксите са недискриминационни и се 
публикуват на дадения уебсайт.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да се избегне наличието на пристрастия относно посочените 
на даден уебсайт доставчици на платежни услуги въз основа на това, кой плаща 
повече.

Изменение 390
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки гарантират, 
че доставчиците на платежни услуги 
не носят отговорност за 
информацията, съдържаща се в 
акредитираните или 
неакредитираните уебсайтове, тъй 
като те не са отговорни за тяхното 
управление.

Or. en

Изменение 391
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Компетентният Европейски 
надзорен орган се оправомощава да 
приема проекти на технически 
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стандарти за определяне на 
стандартите относно условията, 
свързани с даден уебсайт за 
съпоставяне, както е посочено в 
параграф 2, по-специално относно 
определящите фактори за нивото на 
услугите, предоставяни от 
доставчика на платежни услуги, 
включително броя на клоновете, броя 
на терминалните устройства АТМ 
на конкретния доставчик на 
платежни услуги и съответната 
група доставчици на платежни
услуги, ако е приложимо, както и 
информация за това, на какво 
разстояние от потребителя на 
уебсайта за съпоставяне се намира 
най-близкият клон на доставчика на 
платежни услуги.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да осигури ефективни стандарти за насърчаване 
на конкуренцията. То се основава на приноса на Конфедерацията на германските 
кооперативни банки и Конфедерацията на германските спестовни банки.

Изменение 392
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. С цел да се улесни прегледът на 
таксите, начислявани от 
доставчиците на платежни услуги в 
Европейския съюз, Европейската 
комисия създава актуален, независим, 
точен, надежден и удобен за ползване 
от потребителите портал, 
предоставящ всички препратки към 
акредитираните уебсайтове за 
съпоставяне на такси в съответните 
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държави членки. 

Or. en

Изменение 393
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Комисията създава и 
непрекъснато актуализира 
обществено достъпен уебпортал на 
Съюза, съдържащ връзки към всички 
уебсайтове за съпоставяне на такси, 
управлявани от компетентни органи 
и акредитирани частни оператори на 
национално равнище.

Or. en

Изменение 394
Серджо Гаетано Коферати, Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. До края на 2018 г. се разработват и 
европейски уебсайтове за съпоставяне 
на таксите, начислявани от 
доставчиците на платежни услуги за 
услугите, които се предлагат в 
различните държави членки по 
отношение на платежните сметки.
До тази дата Европейската комисия 
въвежда публичен европейски уебсайт 
за съпоставяне на таксите, 
поддържан в сътрудничество с ЕБО.
До тази дата Европейската комисия 
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въвежда също така, посредством 
делегиран акт в съответствие с 
член 24, схема за доброволна 
акредитация на частните европейски 
уебсайтове за съпоставяне на такси. 
За да получат акредитация, 
поддържаните от частни оператори 
европейски уебсайтове за съпоставяне 
на такси трябва да отговарят на 
всички условия, посочени в параграф 2. 
Европейската комисия запазва 
правото си да откаже или да отнеме 
акредитацията на частните 
оператори в случай на неспазване на 
задълженията, посочени в параграф 2.

Or. en

Изменение 395
Серджо Гаетано Коферати, Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Европейската комисия създава и 
непрекъснато актуализира единен 
портал с цел предоставяне на връзки 
към акредитираните уебсайтове за 
съпоставяне на таксите във всяка 
държава членка и на европейско 
равнище.
Този портал предоставя на 
потребителите и речник на 
стандартизираната терминология на 
Съюза, приета в съответствие с 
член 3, както и насоки за 
трансграничното прехвърляне на 
платежни сметки.
Порталът също така предоставя 
публичен и лесен достъп до списъка, 
както и до контактите на 
различните национални 
компетентни органи, посочени в 
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член 20.

Or. en

Изменение 396
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Портал на Съюза за уебсайтове за 

съпоставяне на такси
1. Държавите членки уведомяват 
Комисията и ЕБО за уебсайтовете за 
съпоставяне на такси в 
съответствие с член 7, параграфи 1 и 
2.
2. В сътрудничество с ЕБО 
Комисията създава обществено 
достъпен портал на Съюза за 
уебсайтовете за съпоставяне на 
такси на национално равнище, който 
включва възможността за успоредно 
съпоставяне на платежните сметки, 
предлагани в различните държави 
членки. За да се допълни тази 
информация, порталът на Съюза 
предоставя на потребителите 
речник, съдържащ стандартизирана 
терминология на Съюза, приета в 
съответствие с член 3, параграф 4, и 
практическите насоки относно 
трансграничното прехвърляне на 
платежни сметки.

Or. en

Обосновка

Подкрепя предлаганото от докладчиците изменение 57. Необходимо е за обслужване 
на все по-мобилните граждани на ЕС и насърчаване на единен пазар на свързаните с 
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платежните сметки услуги.

Изменение 397
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
когато платежните сметки се предлагат 
заедно с други услуги или продукти 
като част от пакетен продукт, 
доставчикът на платежни услуги 
уведомява потребителя дали е възможно 
платежната сметка да бъде закупена 
отделно и осигурява информация 
поотделно за разходите и таксите, 
свързани с всеки един от продуктите и 
услугите, предлагани в пакетния 
продукт.

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 4, параграф 2, държавите членки 
гарантират, че когато платежните 
сметки се предлагат заедно с други 
финансови услуги или продукти като 
част от пакетен продукт, доставчикът на 
платежни услуги уведомява 
потребителя дали е възможно 
платежната сметка да бъде закупена 
отделно и — ако това е така —
осигурява информация поотделно за 
таксите, свързани с всеки един от 
другите финансови продукти и услуги, 
предлагани в пакетния продукт, когато 
е възможно всеки един от тези 
финансови продукти и услуги да се 
закупи поотделно.

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че има разлика между сметките, предлагащи редица услуги, и 
сметките, предлагани в пакет с други финансови услуги, като например застраховка. 
Във втория случай не е възможно услугите да се закупят поотделно. В такъв случай 
следва да се въведе изискване, за да се гарантира, че доставчиците на платежни 
услуги осведомяват потребителите относно разходите, съпровождащи откриването 
на платежни сметки като част от пакети, и проверяват дали потребителите са 
привилегировани за пакетния продукт.

Изменение 398
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
когато платежните сметки се предлагат 
заедно с други услуги или продукти 
като част от пакетен продукт, 
доставчикът на платежни услуги 
уведомява потребителя дали е възможно 
платежната сметка да бъде закупена 
отделно и осигурява информация 
поотделно за разходите и таксите, 
свързани с всеки един от продуктите 
и услугите, предлагани в пакетния 
продукт.

1. Държавите членки гарантират, че 
когато платежните сметки се предлагат 
заедно с други услуги или продукти 
като част от пакетен продукт, 
доставчикът на платежни услуги 
уведомява потребителя дали е възможно 
платежната сметка да бъде закупена 
отделно и осигурява информация 
поотделно за разходите и таксите.

Or. en

Изменение 399
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
когато платежните сметки се предлагат 
заедно с други услуги или продукти 
като част от пакетен продукт, 
доставчикът на платежни услуги 
уведомява потребителя дали е възможно 
платежната сметка да бъде закупена 
отделно и осигурява информация 
поотделно за разходите и таксите, 
свързани с всеки един от продуктите и 
услугите, предлагани в пакетния 
продукт.

1. Държавите членки гарантират, че 
когато платежните сметки се предлагат 
заедно с други услуги или продукти 
като част от пакетен продукт, 
доставчикът на платежни услуги 
уведомява потребителя дали е възможно 
платежната сметка да бъде закупена 
отделно и осигурява информация 
поотделно за разходите и таксите, 
свързани с всеки един от продуктите и 
услугите, предлагани в пакетния 
продукт, за да се осигури пълна 
прозрачност на плащанията, 
свързани с кръстосаните субсидии.

Or. en
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Изменение 400
Свен Гиголд

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
когато платежните сметки се предлагат 
заедно с други услуги или продукти 
като част от пакетен продукт, 
доставчикът на платежни услуги 
уведомява потребителя дали е 
възможно платежната сметка да 
бъде закупена отделно и осигурява 
информация поотделно за разходите и 
таксите, свързани с всеки един от 
продуктите и услугите, предлагани в 
пакетния продукт.

1. Държавите членки гарантират, че 
когато услугите, включени в
платежните сметки за основни 
операции съгласно член 16, се 
предлагат заедно с други услуги или 
продукти като част от пакетен продукт, 
доставчикът на платежни услуги 
уведомява потребителя своевременно 
преди сключването на договор за 
платежна сметка с потребителя, че
е възможно тези услуги или продукти
да бъдат закупени отделно и осигурява 
информация поотделно за разходите и 
таксите, свързани с всеки един от 
услугите или продуктите, предлагани в 
пакетния продукт.

Or. en

Обосновка

Не следва да се допуска обвързването (т.е. принуждаването на потребителите да 
закупят пакет, когато елементите биха могли да бъдат предоставени поотделно). 
Всички услуги извън платежната сметка трябва да бъдат посочени отделно и на 
потребителя трябва да бъде позволено да избере дали да ги закупи. (Въз основа на 
предложенията от Групата на потребителите на финансови услуги (FSUG) и 
Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC)).

Изменение 401
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
когато платежните сметки се предлагат 

1. Държавите членки гарантират, че 
когато платежните сметки се предлагат 
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заедно с други услуги или продукти 
като част от пакетен продукт, 
доставчикът на платежни услуги 
уведомява потребителя дали е възможно 
платежната сметка да бъде закупена 
отделно и осигурява информация 
поотделно за разходите и таксите, 
свързани с всеки един от продуктите и 
услугите, предлагани в пакетния 
продукт.

заедно с други услуги или продукти 
като част от пакетен продукт, 
доставчикът на платежни услуги 
уведомява потребителя дали е възможно 
платежната сметка да бъде закупена 
отделно и — ако това е така —
осигурява информация поотделно за 
разходите и таксите, свързани с всеки 
един от продуктите и услугите, 
предлагани в пакетния продукт.

Or. en

Изменение 402
Евелин Гебхарт, Петер Симон

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
когато платежните сметки се предлагат 
заедно с други услуги или продукти 
като част от пакетен продукт, 
доставчикът на платежни услуги 
уведомява потребителя дали е 
възможно платежната сметка да бъде 
закупена отделно и осигурява 
информация поотделно за разходите и 
таксите, свързани с всеки един от 
продуктите и услугите, предлагани в 
пакетния продукт.

1. Държавите членки гарантират, че 
когато платежните сметки се предлагат 
заедно с други услуги или продукти 
като част от пакетен продукт, 
доставчикът на платежни услуги 
уведомява потребителя своевременно 
преди сключването на договор за 
платежна сметка, че е възможно 
платежната сметка да бъде закупена 
отделно и осигурява информация 
поотделно за разходите и таксите, 
свързани с всеки един от продуктите и 
услугите, предлагани в пакетния 
продукт.

Or. en

Изменение 403
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Потребителят може да закупи 
отделно услугите, които не са 
включени в платежната сметка за 
основни операции, съгласно 
определеното в член 16.

Or. en

Изменение 404
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Доставчиците следва освен това 
да имат свободата да предлагат 
кредитни продукти, под формата на 
отделни услуги, на клиенти с основни 
разплащателни сметки, когато това 
е целесъобразно. Достъпът до основна 
разплащателна сметка или нейното 
използване не следва по никакъв начин 
да се ограничава, нито да се поставя в 
зависимост от закупуването на 
такива услуги или продукти.

Or. en

Изменение 405
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага в 
случаите, в които заедно с 

заличава се
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платежната сметка се предлагат 
само платежни услуги съгласно 
определението в член 4, параграф 3 от 
Директива 2007/64/ЕО.

Or. en

Обосновка

Заличава се, тъй като не е необходимо, ако в параграф 1 се разрешава пакетната 
продажба на услуги, обхванати в определението на платежна сметка за основни 
операции в член 16.

Изменение 406
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага в 
случаите, в които заедно с 
платежната сметка се предлагат 
само платежни услуги съгласно 
определението в член 4, параграф 3 от 
Директива 2007/64/ЕО.

заличава се

Or. en


