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Изменение 407
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяне на услуга по прехвърляне 
на платежна сметка

Предоставяне и срокове за изпълнение 
на услуга по прехвърляне на платежна 
сметка

Or. en

Изменение 408
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят услугата по прехвърляне 
на платежна сметка, посочена в 
член 10, за всички потребители, 
които са титуляри на платежна 
сметка при доставчик на платежни 
услуги, намиращ се на територията 
на Съюза.

заличава се

Or. en

Изменение 409
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 9 – параграф -1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Правилата относно 
прехвърлянето важат за 
прехвърлянето на платежни сметки 
в рамките на дадена държава членка.

Or. en

Изменение 410
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят услугата по прехвърляне на 
платежна сметка, посочена в член 10, за 
всички потребители, които са титуляри 
на платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги, намиращ се на 
територията на Съюза.

Държавите членки гарантират, че 
прехвърлящите и получаващите 
доставчици на платежни услуги, които 
се намират на територията на 
Съюза, предоставят услугата по 
прехвърляне на платежна сметка в 
рамките на една и съща държава 
членка, посочена в член 10, или 
еквивалентна на нея услуга, за всички 
потребители, които са титуляри на 
платежна сметка.

Or. en

Обосновка

Услугата по прехвърляне на платежна сметка следва да се ограничи до прехвърляне в 
рамките на една държава членка. Чрез нея не следва да се прехвърлят договори или 
задължения (като например връщане на плащане) на прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги. Тя следва да представлява еднократно прехвърляне и изисква 
самият потребител да е сключил споразумение за банковата сметка с приемащия 
доставчик на платежни услуги.

Изменение 411
Сайед Камал
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Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят услугата по прехвърляне на 
платежна сметка, посочена в член 10, за 
всички потребители, които са титуляри 
на платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги, намиращ се на 
територията на Съюза.

Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят услугата по прехвърляне на 
платежна сметка, посочена в член 10, за 
всички потребители, които са титуляри 
на платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги, намиращ се на 
територията на държавата членка, в 
която потребителят пребивава.

Or. en

Обосновка

Евентуална трансгранична услуга по прехвърляне на платежна сметка ще бъде 
съпроводена с огромни разходи и рискове и малко видими ползи, като се има предвид 
ниското равнище на търсене на такава трансгранична услуга. Трансграничните 
трансакции ще бъдат улеснени също и чрез изпълнението на Регламент (ЕС) 
№ 260/2012.

Изменение 412
Вернер Ланген, Буркард Балц

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят услугата по прехвърляне на 
платежна сметка, посочена в член 10, за 
всички потребители, които са титуляри 
на платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги, намиращ се на 
територията на Съюза.

Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят услугата по прехвърляне на 
платежна сметка, посочена в член 10, за 
всички потребители, които са титуляри 
на платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги, намиращ се на 
тяхната територия.

Or. de
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Изменение 413
Астрид Люлинг

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят услугата по прехвърляне на 
платежна сметка, посочена в член 10, за 
всички потребители, които са титуляри 
на платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги, намиращ се на 
територията на Съюза.

Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят услугата по прехвърляне на 
платежна сметка, посочена в член 10, за 
всички потребители, които са титуляри 
на платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги в рамките на 
държавата членка.

Or. en

Обосновка

Няма причина тази услуга да се предлага трансгранично.

Изменение 414
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят услугата по прехвърляне на 
платежна сметка, посочена в член 10, за 
всички потребители, които са титуляри 
на платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги, намиращ се на 
територията на Съюза.

Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят услугата по прехвърляне на 
платежна сметка, посочена в член 10, за 
всички потребители, които са титуляри 
на платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги, намиращ се в 
рамките на дадена държава членка.

Or. en

Изменение 415
Свен Гиголд
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят услугата по прехвърляне на 
платежна сметка, посочена в член 10, за 
всички потребители, които са титуляри 
на платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги, намиращ се на 
територията на Съюза.

Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят услугата по прехвърляне на 
платежна сметка, посочена в член 10, за 
всички потребители, които са титуляри 
на платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги, намиращ се на 
територията на Съюза. Разпоредбите 
на членове 10 и 11 се прилагат също и 
за банкови сметки за основни 
операции.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да гарантира, че клиентите, които ползват 
банкова сметка за основни операции, също могат да се възползват от услугата по 
прехвърляне на платежна сметка. Изменението се основава на приноса на 
Асоциацията на германските търговци на дребно и на Европейското бюро на съюзите 
на потребителите (BEUC).

Изменение 416
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят услугата по прехвърляне на 
платежна сметка, посочена в член 10, за 
всички потребители, които са титуляри 
на платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги, намиращ се на 
територията на Съюза.

2. Държавите членки гарантират, че 
съответните доставчици на платежни 
услуги предоставят — по молба на 
потребителя — услугата по 
прехвърляне на платежна сметка, 
посочена в член 10, или еквивалентна 
на нея услуга, за потребители, които са 
титуляри на платежна сметка при 
доставчик на платежни услуги, намиращ 
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се на територията на Съюза, който се е 
споразумял с приемащия доставчик на 
платежни услуги относно 
откриването на нова платежна 
сметка.

Or. en

Изменение 417
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Заявката за услуга по прехвърляне 
на платежна сметка не включва 
прехвърлянето на договора от 
прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги към приемащия 
доставчик на платежни услуги.

Or. en

Изменение 418
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Заявката за услуга по прехвърляне 
на платежна сметка не включва 
прехвърлянето на договора от 
прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги към приемащия 
доставчик на платежни услуги.

Or. en
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Изменение 419
Оле Лудвигсон, Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на прехвърлянето 
между доставчици на платежни 
услуги на национално равнище, 
държавите членки могат да запазват 
или установяват разпоредби, които се 
отклоняват незначително от 
посочените в член 10, ако това води 
до ефикасни резултати, които 
несъмнено са в интерес на 
потребителя.

Or. en

Обосновка

Някои държави членки вече разполагат със системи за услуги по прехвърляне на 
платежни сметки на национално равнище, които са по-ефикасни — например от 
гледна точка на автоматизирания процес и сроковете — отколкото системата, 
посочена в член 10. Дотолкова, доколкото потребителят има полза от нея, на 
държавите членки следва да се разреши да поддържат или дават такива ефикасни 
резултати.

Изменение 420
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕБО установява проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
за да посочи конкретно какви видове 
отклонения, посочени в параграф 1а, 
ще бъдат позволени.
ЕБО представя на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
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стандарти до …
В съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 на 
Комисията се делегират правомощия 
да приема регулаторните технически 
стандарти, посочени в първа алинея 
от настоящия параграф.

Or. en

Изменение 421
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че до 
две години след влизането в сила на 
настоящата директива 
доставчиците на платежни услуги 
ще предоставят услуга по 
прехвърляне на платежна сметка 
съгласно посоченото в член 10, или ще 
предоставят еквивалентни услуги по 
прехвърляне на платежни сметки в 
рамките на (най-много на) същите 
общи срокове съгласно посоченото в 
член 10 за всички потребители, които 
са титуляри на платежна сметка 
при доставчик на платежни услуги, 
намиращ се в съответната държава 
членка.

Or. en

Изменение 422
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако Европейската комисия не 
вземе друго решение, като извърши 
задължителна оценка на 
въздействието, държавите членки 
гарантират, че до шест години след 
влизането в сила на настоящата 
директива доставчиците на 
платежни услуги ще предоставят 
услуга по прехвърляне на платежна 
сметка съгласно посоченото в 
член 10, или ще предоставят 
еквивалентни услуги по прехвърляне 
на платежни сметки в рамките на 
(най-много на) същите общи срокове 
съгласно посоченото в член 10 за 
всички потребители, които са 
титуляри на платежна сметка при 
доставчик на платежни услуги, 
намиращ се на територията на 
Съюза. Същевременно държавите 
членки гарантират също, че е 
въведена система за автоматизирано 
прехвърляне на нареждания за 
периодични преводи и директни 
дебити на сметката на потребителя, 
водена от приемащия доставчик на 
платежни услуги.

Or. en

Изменение 423
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
докато няма въведена система за 
трансгранично прехвърляне на 
платежни сметки, закриването на 
платежна сметка в една държава 
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членка и прехвърлянето на салдото по 
нея към нова платежна сметка в 
друга държава членка няма да създава 
прекалени затруднения и няма да е 
обременително за потребителя.

Or. en

Изменение 424
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
услугата по прехвърляне на платежна 
сметка се извършва по инициатива на 
приемащия доставчик на платежни 
услуги и се предоставя в съответствие с 
разпоредбите в параграфи 2—7.

1. Държавите членки гарантират, че 
услугите по плащанията, свързани с 
текущата или бъдещата платежна 
сметка на потребителя, са налични 
през целия процес на прехвърлянето; 
държавите членки гарантират също 
така, че услугата по прехвърляне на 
платежна сметка се извършва по 
инициатива на приемащия доставчик на 
платежни услуги и се предоставя в 
съответствие с разпоредбите в 
параграфи 2—7.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение се основава на направено предложение от германската 
организация за защита на потребителите (VZBV).

Изменение 425
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
услугата по прехвърляне на платежна 
сметка се извършва по инициатива на 
приемащия доставчик на платежни 
услуги и се предоставя в съответствие с 
разпоредбите в параграфи 2—7.

1. Държавите членки гарантират, че 
услугата по прехвърляне на платежна 
сметка се извършва по инициатива на 
приемащия доставчик на платежни 
услуги и се предоставя в съответствие с 
разпоредбите в параграфи 2—7, като се 
вземат под внимание съответните 
договорни отношения на 
потребителя със стопански субекти.

Or. de

Изменение 426
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
услугата по прехвърляне на платежна 
сметка се извършва по инициатива на 
приемащия доставчик на платежни 
услуги и се предоставя в съответствие с 
разпоредбите в параграфи 2—7.

1. Държавите членки гарантират, че 
услугата по прехвърляне на платежна 
сметка е автоматизирана или се 
извършва по инициатива на приемащия 
доставчик на платежни услуги и се
предоставя в съответствие с 
разпоредбите в параграфи 2—7. 
Държавите членки могат да 
установят по-разширени услуги по 
прехвърляне на платежни сметки.

Or. en

Изменение 427
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
услугата по прехвърляне на платежна 
сметка се извършва по инициатива на 
приемащия доставчик на платежни 
услуги и се предоставя в съответствие с 
разпоредбите в параграфи 2—7.

1. Държавите членки гарантират, че 
услугата по прехвърляне на платежна 
сметка се извършва по инициатива на 
приемащия доставчик на платежни 
услуги и се предоставя в съответствие с 
разпоредбите в параграфи 2—7, и се 
подкрепя от всички участващи трети 
страни.

Or. en

Изменение 428
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Услугата по прехвърляне на платежна 
сметка се извършва по инициатива на 
приемащия доставчик на платежни 
услуги. Приемащият доставчик на 
платежни услуги иска от потребителя 
писмено разрешение за изпълнението на 
услугата по прехвърляне на платежна 
сметка. С разрешението потребителят 
може да предостави изрично съгласие за 
изпълнението от страна на 
прехвърлящия доставчик на платежни 
услуги на всяка от задачите, посочени в 
параграф 3, букви д) и е), както и 
изрично съгласие за изпълнението от 
страна на приемащия доставчик на 
платежни услуги на всички задачи, 
посочени в параграф 4, букви в) и г) и в 
параграф 5. С разрешението 
потребителят може изрично да поиска 
прехвърлянето от страна на 
прехвърлящия доставчик на платежни 
услуги на информацията, посочена в 
параграф 3, букви а) и б). В писменото 
разрешение се посочва и датата, от 

2. Услугата по прехвърляне на платежна 
сметка се извършва по инициатива на 
приемащия доставчик на платежни 
услуги по искане на потребителя. 
Приемащият доставчик на платежни 
услуги иска от потребителя писмено 
разрешение за изпълнението на услугата 
по прехвърляне на платежна сметка. В 
случай на съвместни сметки, 
разрешението трябва да се даде от 
всички титуляри с право да се 
разпореждат по съвместните 
сметки. Разрешението се изготвя на 
официалния език на държавата 
членка, в която е въведена услугата по 
прехвърляне, или на който и да е друг 
език, за който двете страни са се 
договорили. С разрешението 
потребителят може да предостави 
изрично съгласие за изпълнението от 
страна на прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги на всяка от задачите, 
посочени в параграф 3, букви д) и е), 
както и изрично съгласие за 
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която периодичните плащания трябва да 
бъдат извършвани от сметката, открита 
при приемащия доставчик на платежни 
услуги.

изпълнението от страна на приемащия 
доставчик на платежни услуги на 
всички задачи, посочени в параграф 4, 
букви в) и г) и в параграф 5. С 
разрешението потребителят може 
изрично да поиска прехвърлянето от 
страна на прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги на информацията, 
посочена в параграф 3, букви а) и б). В 
писменото разрешение се посочва и 
датата, от която периодичните 
плащания трябва да бъдат извършвани 
от сметката, открита при приемащия 
доставчик на платежни услуги. Тази 
дата е поне седем работни дни след 
деня, в който прехвърлящият 
доставчик на платежни услуги 
получи заявката за прехвърляне от 
приемащия доставчик на платежни 
услуги съгласно член 10, параграф 6.

Or. en

Изменение 429
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Услугата по прехвърляне на платежна 
сметка се извършва по инициатива на 
приемащия доставчик на платежни 
услуги. Приемащият доставчик на 
платежни услуги иска от потребителя 
писмено разрешение за изпълнението на 
услугата по прехвърляне на платежна 
сметка. С разрешението потребителят 
може да предостави изрично съгласие за 
изпълнението от страна на 
прехвърлящия доставчик на платежни 
услуги на всяка от задачите, посочени в 
параграф 3, букви д) и е), както и 
изрично съгласие за изпълнението от 
страна на приемащия доставчик на 

2. Услугата по прехвърляне на платежна 
сметка се извършва по инициатива на 
приемащия доставчик на платежни 
услуги. Приемащият доставчик на 
платежни услуги иска от потребителя 
писмено разрешение за изпълнението на 
услугата по прехвърляне на платежна 
сметка. С разрешението потребителят 
може да предостави изрично съгласие за 
изпълнението от страна на 
прехвърлящия доставчик на платежни 
услуги на всяка от задачите, посочени в 
параграф 3, букви в), д) и е), както и 
изрично съгласие за изпълнението от 
страна на приемащия доставчик на 
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платежни услуги на всички задачи, 
посочени в параграф 4, букви в) и г) и в 
параграф 5. С разрешението 
потребителят може изрично да поиска 
прехвърлянето от страна на 
прехвърлящия доставчик на платежни 
услуги на информацията, посочена в 
параграф 3, букви а) и б). В писменото 
разрешение се посочва и датата, от 
която периодичните плащания трябва да 
бъдат извършвани от сметката, открита 
при приемащия доставчик на платежни 
услуги.

платежни услуги на всички задачи, 
посочени в параграф 4, букви в) и г) и в 
параграф 5. С разрешението 
потребителят може изрично да поиска 
прехвърлянето от страна на 
прехвърлящия доставчик на платежни 
услуги на информацията, посочена в 
параграф 3, букви а) и б). В писменото 
разрешение се посочват освен това 
споменатите в параграф 4, букви а) 
и б) нареждания за плащания и датата, 
от която периодичните плащания трябва 
да бъдат извършвани от сметката, 
открита при приемащия доставчик на 
платежни услуги.

Or. de

Изменение 430
Астрид Люлинг

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от един работен ден от
получаването на писменото разрешение, 
посочено в параграф 2, приемащият 
доставчик на платежни услуги изисква 
от прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги изпълнението на 
следните задачи:

3. В приемлив срок от получаването на 
писменото разрешение, посочено в 
параграф 2, приемащият доставчик на 
платежни услуги изисква от 
прехвърлящия доставчик на платежни 
услуги изпълнението на следните 
задачи:

Or. en

Обосновка

Срокът от един ден е твърде кратък, за да се спазват вътрешните процедури.

Изменение 431
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от един работен ден от
получаването на писменото разрешение, 
посочено в параграф 2, приемащият 
доставчик на платежни услуги изисква 
от прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги изпълнението на 
следните задачи:

3. В приемлив срок от получаването на 
писменото разрешение, посочено в 
параграф 2, приемащият доставчик на 
платежни услуги изисква от 
прехвърлящия доставчик на платежни 
услуги изпълнението на следните 
задачи:

Or. en

Изменение 432
Петер Симон

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от един работен ден от 
получаването на писменото разрешение, 
посочено в параграф 2, приемащият 
доставчик на платежни услуги изисква 
от прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги изпълнението на 
следните задачи:

3. В срок от най-много два банкови 
работни дни от получаването на 
писменото разрешение, посочено в 
параграф 2, приемащият доставчик на 
платежни услуги изисква от 
прехвърлящия доставчик на платежни 
услуги изпълнението на следните 
задачи:

Or. de

Изменение 433
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от един работен ден от 
получаването на писменото разрешение, 

3. В срок от три работни дни от 
получаването на писменото разрешение, 
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посочено в параграф 2, приемащият 
доставчик на платежни услуги изисква 
от прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги изпълнението на 
следните задачи:

посочено в параграф 2, приемащият 
доставчик на платежни услуги изисква 
от прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги изпълнението на 
следните задачи:

Or. en

Обосновка

Един ден е твърде кратък срок. Банките могат да концентрират тези задачи на 
равнище банкова група.

Изменение 434
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква -a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) обезпечава в продължение на 
13 месеца автоматизирано 
прехвърляне на нарежданията за 
периодични преводи и директните 
дебити към сметката на 
потребителя, водена от приемащия 
доставчик на платежни услуги;

Or. en

Обосновка

Един от демотивиращите фактори за прехвърляне на платежна сметка е 
прехвърлянето на нарежданията за периодични преводи и директните дебити. 
Изисквайки от доставчика на платежни услуги прехвърляне на тези автоматични 
плащания за период от 1 година и 1 месец, потребителят ще разполага с достатъчно 
време, за да осигури плащанията с приемащия доставчик на платежни услуги.

Изменение 435
Евелин Гебхарт
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изпраща на приемащия доставчик 
на платежни услуги и на потребителя 
(при изрично отправено от него 
искане в съответствие с параграф 2)
списък, съдържащ всички нареждания 
за периодични кредитни преводи и 
всички директни дебити, съгласието за 
които се съхранява при банката на 
платеца;

a) предоставя на потребителя 
изчерпателен списък, съдържащ 
всички нареждания за периодични 
кредитни преводи и всички директни 
дебити, съгласието за които се 
съхранява при банката на платеца, и 
иска потвърждение за прехвърлянето 
им към приемащия доставчик на 
платежни услуги;

Or. en

Изменение 436
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги и на потребителя (при 
изрично отправено от него искане в 
съответствие с параграф 2) списък, 
съдържащ всички нареждания за 
периодични кредитни преводи и всички 
директни дебити, съгласието за които 
се съхранява при банката на платеца;

a) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги и на потребителя (при 
изрично отправено от него искане в 
съответствие с параграф 2) списък, 
съдържащ всички нареждания за 
периодични кредитни преводи и всички 
налични директни дебити, както и 
кредитни преводи с дата на 
изпълнение от датата, посочена в 
разрешението;

Or. en

Изменение 437
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги и на потребителя (при 
изрично отправено от него искане в 
съответствие с параграф 2) списък, 
съдържащ всички нареждания за 
периодични кредитни преводи и всички 
директни дебити, съгласието за които 
се съхранява при банката на платеца;

a) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги и на потребителя (при 
изрично отправено от него искане в 
съответствие с параграф 2) списък, 
съдържащ всички нареждания за 
периодични кредитни преводи и всички 
налични директни дебити, както и 
кредитни преводи с дата на 
изпълнение от датата, посочена в 
разрешението;

Or. en

Изменение 438
Астрид Люлинг

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги и на потребителя (при 
изрично отправено от него искане в 
съответствие с параграф 2) списък, 
съдържащ всички нареждания за 
периодични кредитни преводи и всички 
директни дебити, съгласието за 
които се съхранява при банката на 
платеца;

a) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги и на потребителя (при 
изрично отправено от него искане в 
съответствие с параграф 2) списък, 
съдържащ всички нареждания за 
периодични кредитни преводи;

Or. en

Обосновка

В предложението трябва да се вземе предвид новата схема SEPA.

Изменение 439
Вернер Ланген
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги и на потребителя (при 
изрично отправено от него искане в 
съответствие с параграф 2) списък, 
съдържащ всички нареждания за 
периодични кредитни преводи и всички 
директни дебити, съгласието за които се 
съхранява при банката на платеца;

a) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги и на потребителя (при 
изрично отправено от него искане в 
съответствие с параграф 2) списък, 
съдържащ всички нареждания за 
периодични кредитни преводи и всички 
известни на доставчика на платежни 
услуги директни дебити, съгласието за 
които се съхранява при банката на 
платеца;

Or. de

Изменение 440
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпраща на приемащия доставчик 
на платежни услуги и на 
потребителя (при изрично отправено 
от него искане в съответствие с 
параграф 2) наличната информация 
относно входящите кредитни преводи и 
директните дебити, съгласието за които 
се съхранява от получателя, извършени 
по сметката на потребителя за 
предходните 13 месеца.

б) при изрично отправено от
потребителя искане в съответствие с 
параграф 2 изпраща на приемащия 
доставчик на платежни услуги и на 
потребителя наличната информация 
относно входящите кредитни преводи и 
директните дебити, съгласието за които 
се съхранява от получателя, извършени 
по сметката на потребителя за 
предходните 13 месеца;

Or. de

Изменение 441
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги и на потребителя (при 
изрично отправено от него искане в 
съответствие с параграф 2) наличната 
информация относно входящите 
кредитни преводи и директните дебити, 
съгласието за които се съхранява от 
получателя, извършени по сметката на 
потребителя за предходните 13 месеца.

б) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги и на потребителя (при 
изрично отправено от него искане в 
съответствие с параграф 2) наличната 
информация относно входящите 
кредитни преводи и директните дебити, 
съгласието за които се съхранява от 
получателя, извършени по сметката на 
потребителя за предходните 13 месеца;
информацията се предоставя от 
прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги за потребителя 
само ако тя вече не е била 
предоставена — по закон — на 
потребителя от прехвърлящия 
доставчик на платежни услуги;

Or. en

Изменение 442
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги всякаква допълнителна 
информация, която счита за необходима 
за целите на прехвърлянето на 
платежната сметка;

в) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги всякаква допълнителна 
информация, която счита за необходима 
за целите на прехвърлянето на
платежната сметка, доколкото това е в 
съответствие със съществуващите 
изисквания за защита на личните 
данни;

Or. de

Изменение 443
Филип Де Бакер
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги всякаква 
допълнителна информация, която 
счита за необходима за целите на 
прехвърлянето на платежната сметка;

в) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги всякаква съществена 
информация, която счита за необходима 
за целите на прехвърлянето на 
платежната сметка;

Or. en

Изменение 444
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги всякаква 
допълнителна информация, която 
счита за необходима за целите на 
прехвърлянето на платежната сметка;

в) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги съществена 
информация, която счита за необходима 
за целите на прехвърлянето на 
платежната сметка;

Or. en

Изменение 445
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 10 - параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато прехвърлящият доставчик 
на платежни услуги не разполага със 
система за автоматизирано 
прехвърляне на нарежданията за 
периодични преводи и директните 
дебити към сметката на 

заличава се
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потребителя, водена от приемащия 
доставчик на платежни услуги, 
отменя нарежданията за периодични 
преводи и преустановява приемането 
на директни дебити на датата, 
посочена в писменото разрешение;

Or. en

Обосновка

Доставчиците на платежни услуги имат стимул да направят прехвърлянето на 
платежни сметки от тях по-трудно. Единият от начините да сторят това е да не 
предоставят автоматично прехвърляне на автоматичните плащания. Вж. също 
изменението на г-н Грийн към член 10, параграф 3, буква а).

Изменение 446
Астрид Люлинг

Предложение за директива
Член 10 - параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато прехвърлящият доставчик 
на платежни услуги не разполага със 
система за автоматизирано 
прехвърляне на нарежданията за 
периодични преводи и директните 
дебити към сметката на 
потребителя, водена от приемащия 
доставчик на платежни услуги, 
отменя нарежданията за периодични 
преводи и преустановява приемането 
на директни дебити на датата, 
посочена в писменото разрешение;

заличава се

Or. en

Изменение 447
Петер Симон

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато прехвърлящият доставчик на 
платежни услуги не разполага със 
система за автоматизирано прехвърляне 
на нарежданията за периодични преводи 
и директните дебити към сметката на 
потребителя, водена от приемащия 
доставчик на платежни услуги, отменя 
нарежданията за периодични преводи и 
преустановява приемането на директни 
дебити на датата, посочена в писменото 
разрешение;

г) когато прехвърлящият доставчик на 
платежни услуги не разполага със 
система за автоматизирано прехвърляне 
на нарежданията за периодични преводи 
и директните дебити към сметката на 
потребителя, водена от приемащия 
доставчик на платежни услуги, отменя 
нарежданията за периодични преводи и 
преустановява приемането на директни 
дебити на датата, посочена в писменото 
разрешение, но най-рано от деня на 
изпълнение, който позволява срок от 
пет банкови работни дни след 
постъпване на искането при 
прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги;

Or. de

Изменение 448
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато прехвърлящият доставчик на 
платежни услуги не разполага със 
система за автоматизирано прехвърляне 
на нарежданията за периодични 
преводи и директните дебити към 
сметката на потребителя, водена от 
приемащия доставчик на платежни 
услуги, отменя нарежданията за 
периодични преводи и преустановява 
приемането на директни дебити на 
датата, посочена в писменото 
разрешение;

г) когато прехвърлящият доставчик на 
платежни услуги не разполага със 
система за автоматизирано прехвърляне 
на входящите кредитни преводи и 
директните дебити към сметката на 
потребителя, водена от приемащия 
доставчик на платежни услуги, той
преустановява входящите кредитни 
преводи и приемането на директни 
дебити от датата, посочена в писменото 
разрешение;

Or. en
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Изменение 449
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато прехвърлящият доставчик на 
платежни услуги не разполага със 
система за автоматизирано прехвърляне 
на нарежданията за периодични 
преводи и директните дебити към 
сметката на потребителя, водена от 
приемащия доставчик на платежни 
услуги, отменя нарежданията за 
периодични преводи и преустановява 
приемането на директни дебити на 
датата, посочена в писменото 
разрешение;

г) когато прехвърлящият доставчик на 
платежни услуги не разполага със 
система за автоматизирано прехвърляне 
на входящите кредитни преводи и 
директните дебити към сметката на 
потребителя, водена от приемащия 
доставчик на платежни услуги, той
преустановява входящите кредитни 
преводи и приемането на директни 
дебити от датата, посочена в писменото 
разрешение;

Or. en

Изменение 450
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) когато потребителят е представил 
изрично съгласие в съответствие с 
параграф 2, прехвърля положителното 
салдо по сметката, открита или водена 
от приемащия доставчик на платежни 
услуги, на датата, посочена от 
потребителя; и

д) когато потребителят е представил 
изрично съгласие в съответствие с 
параграф 2, на посочената от него 
дата прехвърля положителното салдо 
по сметката, открита или водена от 
приемащия доставчик на платежни 
услуги, или задължава със сумата на 
отрицателното салдо сметката, 
открита или водена от приемащия 
доставчик на платежни услуги, 
доколкото потребителят го е 
упълномощил за това и не предвижда 
да преведе тази сума по друг начин на 
прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги; и
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Or. de

Изменение 451
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) когато потребителят е представил 
изрично съгласие в съответствие с 
параграф 2, закрива сметката, водена от 
прехвърлящия доставчик на платежни 
услуги, на датата, посочена от 
потребителя.

е) когато потребителят е представил 
изрично съгласие в съответствие с 
параграф 2, закрива сметката, водена от 
прехвърлящия доставчик на платежни 
услуги, на датата, посочена от 
потребителя, или — ако закриването 
на посочената дата не е възможно —
на следващата възможна дата, след 
като задачите съгласно параграф 3, 
букви г) и д) са изпълнени, освен ако не 
са възникнали обстоятелства, при 
които е нужно разясняване или 
прилагане на наредба (напр. 
отрицателно салдо), във връзка с 
които прехвърлящият доставчик на 
платежни услуги ще се свърже с 
потребителя.

Or. en

Изменение 452
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) когато потребителят е представил 
изрично съгласие в съответствие с 
параграф 2, закрива сметката, водена от 
прехвърлящия доставчик на платежни 
услуги, на датата, посочена от 
потребителя.

е) когато потребителят е представил 
изрично съгласие в съответствие с 
параграф 2, закрива сметката, водена от 
прехвърлящия доставчик на платежни 
услуги, на датата, посочена от 
потребителя, или — ако закриването 
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на посочената дата не е възможно —
на следващата възможна дата, след 
като задачите съгласно параграф 3, 
букви г) и д) са изпълнени, освен ако не 
са възникнали обстоятелства, при 
които е нужно разясняване или 
прилагане на наредба (напр. 
отрицателно салдо или невърнати 
банкови карти), във връзка с които 
прехвърлящият доставчик на 
платежни услуги ще се свърже с 
потребителя.

.

Or. en

Изменение 453
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – точка еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) отменя нарежданията за 
периодични преводи и кредитни 
преводи с дата на изпълнение от 
датата, посочена в разрешението;

Or. en

Изменение 454
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) отменя нарежданията за 
периодични преводи и кредитни 
преводи с дата на изпълнение от 
датата, посочена в разрешението;



AM\1002485BG.doc 29/175 PE516.959v02-00

BG

Or. en

Изменение 455
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в срок от седем календарни дни 
съставя посочените от потребителя 
нареждания за периодични кредитни 
преводи и ги изпълнява от датата, 
посочена в разрешението;

a) в срок от седем работни дни съставя 
указаните от потребителя нареждания 
за периодични кредитни преводи и ги 
изпълнява от датата, посочена в 
разрешението, както и за кредитни 
преводи с дата на изпълнение от 
датата, посочена в разрешението;
седемте работни дни следва да 
започнат да се отчитат едва след 
като е била установена или открита 
платежната сметка при приемащия 
доставчик на платежни услуги и 
потребителят е предоставил цялата 
необходима информация на 
прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги, който да започне 
процеса на прехвърляне на 
платежната сметка;

Or. en

Изменение 456
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в срок от седем календарни дни 
съставя посочените от потребителя 
нареждания за периодични кредитни 
преводи и ги изпълнява от датата, 
посочена в разрешението;

a) в срок от седем работни дни съставя 
указаните от потребителя нареждания 
за периодични кредитни преводи и ги 
изпълнява от датата, посочена в 
разрешението, и съставя кредитни 
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преводи с дата на изпълнение от 
датата, посочена в разрешението;
седемте работни дни следва да 
започнат да се отчитат едва след 
като е била установена или открита 
платежната сметка при приемащия 
доставчик на платежни услуги и 
потребителят е предоставил цялата 
необходима информация на 
прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги, който да започне 
процеса на прехвърляне на 
платежната сметка;

Or. en

Изменение 457
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в срок от седем календарни дни 
съставя посочените от потребителя 
нареждания за периодични кредитни 
преводи и ги изпълнява от датата, 
посочена в разрешението;

a) в срок от седем работни дни съставя 
посочените от потребителя нареждания 
за периодични кредитни преводи и ги 
изпълнява от датата, посочена в 
разрешението;

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 458
Оле Лудвигсон, Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в срок от седем календарни дни 
съставя посочените от потребителя 
нареждания за периодични кредитни 
преводи и ги изпълнява от датата, 
посочена в разрешението;

a) в срок от седем работни дни съставя 
посочените от потребителя нареждания 
за периодични кредитни преводи и ги 
изпълнява от датата, посочена в 
разрешението;

Or. en

Изменение 459
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в срок от седем календарни дни 
съставя посочените от потребителя 
нареждания за периодични кредитни 
преводи и ги изпълнява от датата, 
посочена в разрешението;

a) в срок от седем работни дни съставя 
посочените от потребителя нареждания 
за периодични кредитни преводи и ги 
изпълнява от датата, посочена в 
разрешението;

Or. en

Обосновка

Само работните дни са от съществено значение от гледна точка на обработката.

Изменение 460
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в срок от седем календарни дни 
съставя посочените от потребителя 
нареждания за периодични кредитни 
преводи и ги изпълнява от датата, 
посочена в разрешението;

a) в срок от седем работни дни съставя 
посочените от потребителя нареждания 
за периодични кредитни преводи и ги 
изпълнява от датата, посочена в 
разрешението;
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Or. en

Изменение 461
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) приема директни дебити от датата, 
посочена в разрешението;

б) след като се открие платежната 
сметка при приемащия доставчик на 
платежни услуги, приема директни 
дебити от датата, посочена в 
разрешението, като се спазва 
условието за съвместимост с 
платежните системи на приемащия 
доставчик на платежни услуги;

Or. en

Изменение 462
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) приема директни дебити от датата, 
посочена в разрешението;

б) след като се открие платежната 
сметка при приемащия доставчик на 
платежни услуги, приема директни 
дебити от датата, посочена в 
разрешението;

Or. en

Изменение 463
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) където е уместно, информира 
потребителя относно неговите права 
във връзка с директните дебити в 
ЕЗПЕ, определени в член 5, 
параграф 3, буква г) от 
Регламент 260/2012/ЕО;

Or. en

Обосновка

В подкрепа на докладчика относно изменение 77 (също и по препоръка на BEUC) — да 
гарантира, че потребителите знаят, че могат да дават инструкциите си по 
отношение на директните дебити.

Изменение 464
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато потребителят е представил 
изрично съгласие в съответствие с 
параграф 2, уведомява платците, 
извършващи периодични кредитни 
преводи по платежната сметка на 
потребителя, за данните на водената 
от приемащия доставчик на 
платежни услуги платежна сметка 
на потребителя. Ако приемащият 
доставчик на платежни услуги не 
разполага с цялата информация, 
необходима за уведомяването на 
платеца, той приканва потребителя 
или прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги да предоставят 
липсващата информация;

заличава се

Or. de
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Изменение 465
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато потребителят е представил 
изрично съгласие в съответствие с 
параграф 2, уведомява платците, 
извършващи периодични кредитни 
преводи по платежната сметка на 
потребителя, за данните на водената 
от приемащия доставчик на 
платежни услуги платежна сметка 
на потребителя. Ако приемащият 
доставчик на платежни услуги не 
разполага с цялата информация, 
необходима за уведомяването на 
платеца, той приканва потребителя 
или прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги да предоставят 
липсващата информация;

в) когато потребителят е представил 
изрично съгласие в съответствие с 
параграф 2, уведомява платците;

Or. en

Изменение 466
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато потребителят е представил 
изрично съгласие в съответствие с 
параграф 2, уведомява платците, 
извършващи периодични кредитни 
преводи по платежната сметка на 
потребителя, за данните на водената от 
приемащия доставчик на платежни 
услуги платежна сметка на потребителя. 
Ако приемащият доставчик на платежни 

в) когато потребителят е представил 
изрично съгласие в съответствие с 
параграф 2, уведомява платците, 
извършващи периодични кредитни 
преводи по платежната сметка на 
потребителя, за данните на водената от 
приемащия доставчик на платежни 
услуги платежна сметка на потребителя. 
Ако приемащият доставчик на платежни 
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услуги не разполага с цялата 
информация, необходима за 
уведомяването на платеца, той 
приканва потребителя или 
прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги да предоставят
липсващата информация;

услуги не разполага с цялата 
информация, необходима за 
уведомяването на платеца, той може да 
прикани потребителя да предостави
липсващата информация;

Or. de

Изменение 467
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато потребителят е представил 
изрично съгласие в съответствие с 
параграф 2, уведомява получателите 
на средства по директни дебити от 
сметката на потребителя за 
данните на сметката му, водена от 
приемащия доставчик на платежни 
услуги, и за датата, от която 
директните дебити ще се изпълняват 
от тази сметка. Ако приемащият 
доставчик на платежни услуги не 
разполага с цялата информация, 
необходима за уведомяването на 
получателя, той приканва 
потребителя или прехвърлящия 
доставчик на платежни услуги да 
предоставят липсващата 
информация;

заличава се

Or. de

Изменение 468
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато потребителят е представил 
изрично съгласие в съответствие с 
параграф 2, уведомява получателите 
на средства по директни дебити от 
сметката на потребителя за 
данните на сметката му, водена от 
приемащия доставчик на платежни 
услуги, и за датата, от която 
директните дебити ще се изпълняват 
от тази сметка. Ако приемащият 
доставчик на платежни услуги не 
разполага с цялата информация, 
необходима за уведомяването на 
получателя, той приканва 
потребителя или прехвърлящия 
доставчик на платежни услуги да 
предоставят липсващата 
информация;

заличава се

Or. en

Изменение 469
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато потребителят е представил 
изрично съгласие в съответствие с 
параграф 2, уведомява получателите на 
средства по директни дебити от 
сметката на потребителя за данните на 
сметката му, водена от приемащия 
доставчик на платежни услуги, и за 
датата, от която директните дебити ще 
се изпълняват от тази сметка. Ако 
приемащият доставчик на платежни 
услуги не разполага с цялата 
информация, необходима за 
уведомяването на получателя, той 
приканва потребителя или 

г) когато потребителят е представил 
изрично съгласие в съответствие с 
параграф 2, уведомява получателите на 
средства по директни дебити от 
сметката на потребителя за данните на 
сметката му, водена от приемащия 
доставчик на платежни услуги, и за 
датата, от която директните дебити ще 
се изпълняват от тази сметка. Ако 
приемащият доставчик на платежни 
услуги не разполага с цялата 
информация, необходима за 
уведомяването на получателя, той може 
да прикани потребителя да предостави
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прехвърлящия доставчик на 
платежни услуги да предоставят
липсващата информация;

липсващата информация;

Or. de

Изменение 470
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) когато потребителят избере лично 
да предостави посочената в букви в) 
и г) информация, дава на потребителя 
стандартни уведомителни писма, в
които се посочват данните на новата
сметка и посочената в разрешението 
начална дата.

д) дава на потребителя стандартни 
уведомителни писма, с които уведомява 
платците, извършващи периодични 
кредитни преводи по платежната 
сметка на потребителя, и 
получателите на средства по 
директни дебити от сметката на 
потребителя за данните на водената 
от приемащия доставчик на 
платежни услуги платежна сметка на 
потребителя, както и за датата, от 
която директните дебити ще се 
изпълняват от тази сметка.

Or. de

Изменение 471
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) когато потребителят избере лично 
да предостави посочената в букви в) и 
г) информация, дава на потребителя 
стандартни уведомителни писма, в 
които се посочват данните на новата 
сметка и посочената в разрешението 

д) дава на потребителя стандартни 
уведомителни писма, в които се 
посочват данните на новата сметка и 
посочената в разрешението начална 
дата.
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начална дата.

Or. en

Изменение 472
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) когато потребителят избере лично да 
предостави посочената в букви в) и г) 
информация, дава на потребителя 
стандартни уведомителни писма, в 
които се посочват данните на новата 
сметка и посочената в разрешението 
начална дата.

д) когато потребителят избере лично да 
предостави посочената в букви в) и г) 
информация, дава на потребителя 
стандартни уведомителни писма, в 
които се посочват данните на новата 
сметка и посочената в разрешението 
начална дата; стандартното писмо се 
изготвя на официалния език на 
държавата членка, в която е въведена 
услугата по прехвърляне, или на 
който и да е друг език, за който двете 
страни са се договорили.

Or. en

Изменение 473
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки гарантират, 
че крайните срокове за платците и 
получателите са определени на 
национално равнище и са взети 
предвид новите данни за банковата 
сметка на потребителя, предадени 
от приемащия доставчик на 
платежни услуги.
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Or. en

Изменение 474
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги информацията, 
посочена в параграф 3, букви а), б) и в), 
в срок от седем календарни дни от 
получаване на искането;

a) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги информацията, 
посочена в параграф 3, букви а), б) и в), 
в срок от седем работни дни от 
получаване на искането, като срокът 
започва от момента, в който 
прехвърлящият доставчик на 
платежни услуги е получил 
потвърждението на потребителя;

Or. en

Изменение 475
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги информацията, 
посочена в параграф 3, букви а), б) и в), 
в срок от седем календарни дни от 
получаване на искането;

a) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги информацията, 
посочена в параграф 3, букви а), б) и в), 
в срок от седем работни дни от 
получаване на искането;

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.
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Изменение 476
Оле Лудвигсон, Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги информацията, 
посочена в параграф 3, букви а), б) и в), 
в срок от седем календарни дни от 
получаване на искането;

a) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги информацията, 
посочена в параграф 3, букви а), б) и в), 
в срок от седем работни дни от 
получаване на искането;

Or. en

Изменение 477
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги информацията, 
посочена в параграф 3, букви а), б) и в), 
в срок от седем календарни дни от 
получаване на искането;

a) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги информацията, 
посочена в параграф 3, букви а), б) и в), 
в срок от седем работни дни от 
получаване на искането;

Or. en

Изменение 478
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги информацията, 
посочена в параграф 3, букви а), б) и в), 
в срок от седем календарни дни от 

a) изпраща на приемащия доставчик на 
платежни услуги информацията, 
посочена в параграф 3, букви а), б) и в), 
в срок от седем работни дни от 
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получаване на искането; получаване на искането;

Or. en

Изменение 479
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато прехвърлящият доставчик на 
платежни услуги не разполага със 
система за автоматизирано прехвърляне 
на нарежданията за периодични 
преводи и директните дебити към 
сметката на потребителя, водена от 
приемащия доставчик на платежни 
услуги, отменя нарежданията за 
периодични преводи и преустановява
приемането на директни дебити по 
платежната сметка на датата, посочена в 
искането на приемащия доставчик на 
платежни услуги;

б) когато прехвърлящият доставчик на 
платежни услуги не разполага със 
система за автоматизирано прехвърляне 
на входящите кредитни преводи и 
директните дебити към сметката на 
потребителя, водена от приемащия 
доставчик на платежни услуги, 
преустановява входящите кредитни
преводи и приемането на директни 
дебити по платежната сметка от датата, 
посочена в искането на приемащия 
доставчик на платежни услуги;

Or. en

Изменение 480
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато прехвърлящият доставчик на 
платежни услуги не разполага със 
система за автоматизирано прехвърляне 
на нарежданията за периодични 
преводи и директните дебити към 
сметката на потребителя, водена от 
приемащия доставчик на платежни 
услуги, отменя нарежданията за 

б) когато прехвърлящият доставчик на 
платежни услуги не разполага със 
система за автоматизирано прехвърляне 
на входящите кредитни преводи и 
директните дебити към сметката на 
потребителя, водена от приемащия 
доставчик на платежни услуги, 
преустановява входящите кредитни
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периодични преводи и преустановява
приемането на директни дебити по 
платежната сметка на датата, посочена в 
искането на приемащия доставчик на 
платежни услуги;

преводи и приемането на директни 
дебити по платежната сметка от датата, 
посочена в искането на приемащия 
доставчик на платежни услуги;

Or. en

Изменение 481
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) прехвърля положителното салдо по 
платежната сметка по сметката, водена 
от приемащия доставчик на платежни 
услуги;

в) прехвърля положителното салдо по 
платежната сметка по сметката, водена 
от приемащия доставчик на платежни 
услуги, или задължава със сумата на 
отрицателното салдо сметката, 
открита или водена от приемащия 
доставчик на платежни услуги, 
доколкото потребителят го е 
упълномощил за това;

Or. de

Изменение 482
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) закрива платежната сметка; г) закрива платежната сметка веднага
след като са изпълнени стъпките по 
букви а)— в) и салдото е уравнено;

Or. de
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Изменение 483
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) закрива платежната сметка; г) закрива платежната сметка след 
изпълнение на задълженията съгласно 
член 10, параграф 6, букви б) и в);

Or. en

Изменение 484
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) закрива платежната сметка; г) закрива платежната сметка, която 
може да се закрие само след 
изпълнение на задълженията съгласно 
член 10, параграф 6, букви б) и в);

Or. en

Изменение 485
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) горепосочените задачи зависят от 
„положително“ салдо на 
платежната сметка;
Доколкото прехвърлящите 
доставчици на платежни услуги 
считат за необходимо да има лично 
потвърждение (писмено или устно) 
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на заявката, получена съгласно 
първото изречение, в рамките на два 
работни дни от получаване на 
заявката съгласно първото изречение 
те отправят искане към 
потребителя да даде такова 
потвърждение. След получаване на 
личното потвърждение на 
потребителя, прехвърлящият 
доставчик на платежни услуги ще 
изпълни задачите съгласно параграф 6 
в сроковете, посочени в тях. 
Доколкото заявката съгласно 
първото изречение предполага 
наличието на срок, и в случай че 
прехвърлящият доставчик на 
платежни услуги поиска 
потвърждението на потребителя, 
този срок ще започне да тече при 
получаване на потвърждението на 
потребителя.

Or. en

Изменение 486
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) горепосочените задачи се 
изпълняват, при условие че 
платежната сметка е с 
„положително“ салдо;

Or. en

Изменение 487
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки гарантират, че 
разпоредбите в параграфи 1 — 7 се 
прилагат също и когато услугата по 
прехвърляне на платежна сметка се 
извършва по инициатива на 
доставчик на платежни услуги, 
който се намира на територията на 
друга държава членка.

заличава се

Or. de

Изменение 488
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки гарантират, че 
разпоредбите в параграфи 1 — 7 се 
прилагат също и когато услугата по 
прехвърляне на платежна сметка се 
извършва по инициатива на 
доставчик на платежни услуги, 
който се намира на територията на 
друга държава членка.

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 489
Астрид Люлинг
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки гарантират, че 
разпоредбите в параграфи 1 — 7 се 
прилагат също и когато услугата по 
прехвърляне на платежна сметка се 
извършва по инициатива на 
доставчик на платежни услуги, 
който се намира на територията на 
друга държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 490
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки гарантират, че 
разпоредбите в параграфи 1 — 7 се 
прилагат също и когато услугата по 
прехвърляне на платежна сметка се 
извършва по инициатива на 
доставчик на платежни услуги, 
който се намира на територията на 
друга държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 491
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки гарантират, че заличава се
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разпоредбите в параграфи 1 — 7 се 
прилагат също и когато услугата по 
прехвърляне на платежна сметка се 
извършва по инициатива на 
доставчик на платежни услуги, 
който се намира на територията на 
друга държава членка.

Or. en

Изменение 492
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки гарантират, че 
разпоредбите в параграфи 1 — 7 се 
прилагат също и когато услугата по 
прехвърляне на платежна сметка се 
извършва по инициатива на 
доставчик на платежни услуги, 
който се намира на територията на 
друга държава членка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това не следва да се регламентира като трансгранично прехвърляне.

Изменение 493
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 10 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В случая по параграф 8 сроковете, 
определени в параграфи 3, 4 и 6, се 
удвояват. Настоящата разпоредба 

заличава се
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подлежи на преглед в съответствие с 
член 27.

Or. en

Обосновка

Евентуална трансгранична услуга по прехвърляне на платежна сметка ще бъде 
съпроводена с огромни разходи и рискове и малко видими ползи, като се има предвид 
ниското равнище на търсене на такава трансгранична услуга. Трансграничните 
трансакции ще бъдат улеснени също и чрез изпълнението на Регламент (ЕС) № 
260/2012.

Изменение 494
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 10 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В случая по параграф 8 сроковете, 
определени в параграфи 3, 4 и 6, се 
удвояват. Настоящата разпоредба 
подлежи на преглед в съответствие с 
член 27.

заличава се

Or. en

Изменение 495
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 10 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В случая по параграф 8 сроковете, 
определени в параграфи 3, 4 и 6, се 
удвояват. Настоящата разпоредба 
подлежи на преглед в съответствие с 
член 27.

заличава се

Or. en



AM\1002485BG.doc 49/175 PE516.959v02-00

BG

Изменение 496
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 10 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В случая по параграф 8 сроковете, 
определени в параграфи 3, 4 и 6, се 
удвояват. Настоящата разпоредба 
подлежи на преглед в съответствие с 
член 27.

заличава се

Or. en

Изменение 497
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
евентуалните такси, които 
прехвърлящият доставчик на 
платежни услуги събира от 
потребителя при закриването на 
платежната сметка при него, са 
определени в съответствие с член 45, 
параграф 2 от Директива 2007/64/ЕО.

заличава се

Or. en

Изменение 498
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
евентуалните такси, които
прехвърлящият доставчик на платежни 
услуги събира от потребителя при 
закриването на платежната сметка при 
него, са определени в съответствие с
член 45, параграф 2 от 
Директива 2007/64/ЕО.

3. Държавите членки гарантират, че 
прехвърлящият доставчик на платежни 
услуги не събира такси от потребителя 
при закриването на платежната сметка 
при него. Член 45, параграф 2 от 
Директива 2007/64/ЕО се изменя по 
съответния начин.

Or. en

Изменение 499
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 1a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
прехвърлящият доставчик на 
платежни услуги не начислява такси, 
когато към момента на получаването 
на заявка за прехвърляне на платежна 
сметка по член 10, параграф 4 
потребителят е титуляр на 
платежната сметка най-малко от 
12 месеца.

Or. en

Обосновка

Таксите за прехвърляне могат да възпрат тази форма на пазарна дисциплина. Докато 
прехвърлянето на всеки няколко месеца следва да се избягва, то когато сметката е 
била отворена за повече от една година, няма основание за начисляване на такса за 
потребителите (това е принципът, който вече действа в Обединеното кралство, 
Австрия и Италия според Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC), 
без да наврежда на пазара на доставчиците на платежни услуги).
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Изменение 500
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
евентуалните такси, начислявани на 
потребителя от прехвърлящия или 
приемащия доставчик на платежни 
услуги за всяка от услугите, 
предвидени в член 10, с изключение на 
посочените в параграфи 1—3, са 
подходящи и съответстват на 
действителните разходи на
доставчика на платежни услуги.

заличава се

Or. en

Изменение 501
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
евентуалните такси, начислявани на 
потребителя от прехвърлящия или 
приемащия доставчик на платежни 
услуги за всяка от услугите, предвидени 
в член 10, с изключение на посочените 
в параграфи 1—3, са подходящи и 
съответстват на действителните 
разходи на доставчика на платежни 
услуги.

4. Държавите членки гарантират, че 
няма такси, начислявани на 
потребителя от прехвърлящия или 
приемащия доставчик на платежни 
услуги за всяка от услугите, предвидени 
в член 10.

Or. en

Изменение 502
Оле Лудвигсон
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
евентуалните такси, начислявани на 
потребителя от прехвърлящия или 
приемащия доставчик на платежни 
услуги за всяка от услугите, 
предвидени в член 10, с изключение на 
посочените в параграфи 1—3, са 
подходящи и съответстват на 
действителните разходи на 
доставчика на платежни услуги.

4. Държавите членки гарантират, че 
всички услуги, предоставяни на 
потребителя съгласно член 10, с 
изключение на посочените в 
параграфи 1—3, се предлагат 
безплатно.

Or. en

Обосновка

Разходите на потребителя за услугата по прехвърляне следва да бъдат много ниски. В 
противен случай прехвърлянето ще се прави рядко и няма да се реализира 
положителният потенциал за пазарна динамика вследствие на по-често прехвърляне.

Изменение 503
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
евентуалните такси, начислявани на 
потребителя от прехвърлящия или 
приемащия доставчик на платежни 
услуги за всяка от услугите, предвидени 
в член 10, с изключение на посочените в 
параграфи 1—3, са подходящи и 
съответстват на действителните 
разходи на доставчика на платежни 
услуги.

4. Държавите членки гарантират, че 
евентуалните такси, начислявани на 
потребителя от прехвърлящия или 
приемащия доставчик на платежни 
услуги за всяка от услугите, предвидени 
в член 10, с изключение на посочените в 
параграфи 1—3, са подходящи.

Or. en
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Изменение 504
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
финансовите загуби, понесени от 
потребителя поради неспазване на 
задълженията по член 10 от страна на 
участващ в процедурата по прехвърляне 
на платежна сметка доставчик на 
платежни услуги, се възстановяват от 
този доставчик на платежни услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
задълженията на доставчиците на 
платежни услуги във връзка с
финансовите загуби, понесени от 
потребителя поради неспазване на 
задълженията по член 10 от страна на 
участващ в процедурата по прехвърляне 
на платежна сметка доставчик на 
платежни услуги, се възстановяват от 
този доставчик на платежни услуги.

Or. en

Изменение 505
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
финансовите загуби, понесени от 
потребителя поради неспазване на 
задълженията по член 10 от страна на 
участващ в процедурата по прехвърляне 
на платежна сметка доставчик на 
платежни услуги, се възстановяват от 
този доставчик на платежни услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
финансовите загуби, понесени от 
потребителя поради неспазване на 
задълженията по член 10 от страна на 
участващ в процедурата по прехвърляне 
на платежна сметка доставчик на 
платежни услуги, се възстановяват от 
този доставчик на платежни услуги в 
рамките на един работен ден след 
констатиране на неспазването.

Or. en
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Обосновка

Изключително важно е средствата на потребителите да се възстановяват веднага 
след като излезе наяве дадена грешка, тъй като недостатъчната наличност по 
платежната сметка може да доведе до допълнителни вреди за потребителя.

Изменение 506
Серджо Гаетано Коферати, Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
финансовите загуби, понесени от 
потребителя поради неспазване на 
задълженията по член 10 от страна на 
участващ в процедурата по прехвърляне 
на платежна сметка доставчик на 
платежни услуги, се възстановяват от 
този доставчик на платежни услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
финансовите загуби, понесени от 
потребителя поради неспазване на 
задълженията по член 10 от страна на 
участващ в процедурата по прехвърляне 
на платежна сметка доставчик на 
платежни услуги, се възстановяват 
своевременно от този доставчик на 
платежни услуги. Тежестта на 
доказване се носи от доставчика на 
платежни услуги, който трябва да 
покаже, че условията, предвидени в 
член 10, са спазени.

Or. en

Изменение 507
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
финансовите загуби, понесени от 
потребителя поради неспазване на 
задълженията по член 10 от страна на 
участващ в процедурата по прехвърляне 
на платежна сметка доставчик на 

1. Държавите членки гарантират, че 
финансовите загуби, понесени от 
потребителя поради неспазване на 
задълженията по член 10 от страна на 
участващ в процедурата по прехвърляне 
на платежна сметка доставчик на 
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платежни услуги, се възстановяват от 
този доставчик на платежни услуги.

платежни услуги, се възстановяват 
своевременно от този доставчик на 
платежни услуги. Тежестта на 
доказване се носи от доставчика на 
платежни услуги, който трябва да 
покаже, че условията, предвидени в 
член 10, са спазени.

Or. en

Изменение 508
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
финансовите загуби, понесени от 
потребителя поради неспазване на 
задълженията по член 10 от страна на 
участващ в процедурата по прехвърляне 
на платежна сметка доставчик на 
платежни услуги, се възстановяват от 
този доставчик на платежни услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
начислените такси, понесени от 
потребителя поради грешки от страна 
на участващ в процедурата по 
прехвърляне на платежна сметка 
съгласно член 10 доставчик на 
платежни услуги, се възстановяват от 
този доставчик на платежни услуги.

Or. en

Обосновка

Отговорността следва да бъде ограничена до таксите за услугата, заплатени от 
потребителя. Например отговорността за косвени щети е твърде широка и е много 
трудно да се предвиди, така че не могат да се покрият всички загуби.

Изменение 509
Юрген Клуте

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 1. Държавите членки гарантират, че 
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финансовите загуби, понесени от 
потребителя поради неспазване на 
задълженията по член 10 от страна на 
участващ в процедурата по прехвърляне 
на платежна сметка доставчик на 
платежни услуги, се възстановяват от 
този доставчик на платежни услуги.

финансовите загуби, понесени от 
потребителя поради неспазване на 
задълженията по член 10 от страна на 
участващ в процедурата по прехвърляне 
на платежна сметка доставчик на 
платежни услуги, се възстановяват от 
този доставчик на платежни услуги в 
най-краткия възможен срок.

Or. en

Изменение 510
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Потребителите не понасят 
финансови загуби поради грешки или 
закъснения от страна на платец или 
получател при актуализирането на 
данните за платежните сметки на 
потребителите.

заличава се

Or. en

Обосновка

Доставчикът на платежни услуги не следва да носи отговорност за вреди, причинени 
от друг участник.

Изменение 511
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Потребителите не понасят финансови 
загуби поради грешки или закъснения 
от страна на платец или получател при 

2. Потребителите не понасят финансови 
загуби поради грешки или закъснения 
от страна на платец или получател при 



AM\1002485BG.doc 57/175 PE516.959v02-00

BG

актуализирането на данните за 
платежните сметки на потребителите.

актуализирането на данните за 
платежните сметки на потребителите. 
Държавите членки гарантират, че 
платците и получателите ще носят 
отговорност, когато не спазват 
сроковете, определени от държавите 
членки, както е предвидено в член 10, 
параграф 4а (нов).

Or. en

Изменение 512
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) евентуалните такси, които се 
начисляват във връзка с 
прехвърлянето на платежната 
сметка;

заличава се

Or. en

Обосновка

Необходимо за постигане на съответствие с другите изменения, които изискват 
прехвърлянето да бъде безплатно.

Изменение 513
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) евентуалните такси, които се 
начисляват във връзка с 
прехвърлянето на платежната 
сметка;

заличава се
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Or. en

Изменение 514
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) евентуалните такси, които се 
начисляват във връзка с 
прехвърлянето на платежната 
сметка;

заличава се

Or. en

Изменение 515
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На потребителите се осигурява 
непрекъснат и безплатен достъп до 
информацията на дълготраен носител 
във всички клонове на доставчиците на 
платежни услуги и в електронен формат
на техните уебсайтове.

2. На потребителите се осигурява 
непрекъснат и безплатен достъп до 
информацията на дълготраен носител 
във всички клонове на доставчиците на 
платежни услуги и в леснодостъпен и 
удобен за ползване електронен формат 
на техните уебсайтове.

Or. en

Изменение 516
Петер Симон, Удо Булман

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На потребителите се осигурява 
непрекъснат и безплатен достъп до 
информацията на дълготраен носител 
във всички клонове на доставчиците на 
платежни услуги и в електронен формат 
на техните уебсайтове.

2. На потребителите се осигурява 
непрекъснат и безплатен достъп до 
информацията на дълготраен носител 
във всички клонове на доставчиците на 
платежни услуги и в лесен за намиране
електронен формат на техните 
уебсайтове.

Or. de

Изменение 517
Серджо Гаетано Коферати, Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член -14а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -14а
Право на достъп до платежна сметка 

за основни операции
Всички законно пребиваващи в 
Европейския съюз лица се ползват от 
правото на достъп до платежна 
сметка за основни операции 
безплатно или най-много срещу 
символична такса.

Or. en

Изменение 518
Юрген Клуте

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 

Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
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Съюза, не са обект на дискриминация 
въз основа на своята националност 
или местопребиваване, когато 
подават искане за откриване на 
платежна сметка или се опитват да 
открият и използват платежна сметка в 
рамките на Съюза.

Съюза, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции. Това право се прилага 
независимо от местопребиваването 
на потребителя. Критерии, като 
например равнище на доходите, 
заетост, кредитна история, ниво на 
задлъжнялост или очакван оборот 
няма да бъдат вземани под внимание 
при откриването на платежни 
сметки за основни операции.

Or. en

Изменение 519
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, не са обект на дискриминация 
въз основа на своята националност или 
местопребиваване, когато подават 
искане за откриване на платежна сметка 
или се опитват да открият и използват 
платежна сметка в рамките на Съюза.

Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи доказано
законно в Съюза, не са обект на 
дискриминация въз основа на своята 
националност или местопребиваване, 
когато подават искане за откриване на 
платежна сметка или се опитват да 
открият и използват платежна сметка в
рамките на Съюза. Държавите членки 
определят, че потребителите, които 
искат да открият сметка на 
съответната територия, трябва да 
докажат връзка със съответната 
държава членка.

Or. de

Изменение 520
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, не са обект на дискриминация 
въз основа на своята националност или 
местопребиваване, когато подават 
искане за откриване на платежна сметка 
или се опитват да открият и използват 
платежна сметка в рамките на Съюза.

Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, не са обект на дискриминация 
въз основа на своята националност, 
когато подават искане за откриване на 
платежна сметка или се опитват да 
открият и използват платежна сметка в 
рамките на Съюза, при условие че 
комуникацията и договорните 
споразумения, сключвани между 
доставчика на платежни услуги и 
потребителя, се осъществяват на 
официалния език на държавата 
членка, в която се предлага сметката, 
или на друг език, уговорен между 
страните, както е предвидено в 
Директива 2007/64/ЕО за 
платежните услуги.

Or. en

Изменение 521
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, не са обект на дискриминация 
въз основа на своята националност или 
местопребиваване, когато подават 
искане за откриване на платежна сметка 
или се опитват да открият и използват 
платежна сметка в рамките на Съюза.

Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, не са обект на дискриминация 
въз основа на своята националност, 
финансово положение, кредитна 
история или житейски 
обстоятелства, когато подават искане 
за откриване на платежна сметка или се 
опитват да открият и използват 
платежна сметка в рамките на Съюза.

Or. en
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Обосновка

Това изменение има за цел да се осигури достъп до основната платежна сметка за 
уязвимите групи, застрашени от финансово изключване, като бездомни хора, жители 
на трети държави, които чакат за подновяване на разрешението им за пребиваване, 
очакват резултат от молбата им за убежище и/или за миграция или учат в 
приемащата държава. Основава се на приноса на Социалната платформа и 
Германската асоциация на независимите организации за достоен труд.

Изменение 522
Клод Морайс, Арлийн Маккарти

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, не са обект на дискриминация 
въз основа на своята националност или 
местопребиваване, когато подават 
искане за откриване на платежна сметка 
или се опитват да открият и използват 
платежна сметка в рамките на Съюза.

Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, не са обект на дискриминация 
въз основа на своята националност,
местопребиваване или на друго 
основание, включително пол, 
етнически или социален произход, 
религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация, 
когато подават искане за откриване на 
платежна сметка или се опитват да 
открият и използват платежна сметка в 
рамките на Съюза.

Or. en

Изменение 523
Удо Булман, Петер Симон

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, не са обект на дискриминация 

Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, не са обект на дискриминация,
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въз основа на своята националност или 
местопребиваване, когато подават 
искане за откриване на платежна сметка 
или се опитват да открият и използват 
платежна сметка в рамките на Съюза.

по-специално въз основа на своята 
националност или местопребиваване, 
когато подават искане за откриване на 
платежна сметка или се опитват да 
открият и използват платежна сметка в 
рамките на Съюза.

Or. de

Изменение 524
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, не са обект на дискриминация 
въз основа на своята националност или
местопребиваване, когато подават 
искане за откриване на платежна сметка 
или се опитват да открият и използват 
платежна сметка в рамките на Съюза.

Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, не са обект на дискриминация 
въз основа на своята националност,
местопребиваване или други причини, 
когато подават искане за откриване на 
платежна сметка или се опитват да 
открият и използват платежна сметка в 
рамките на Съюза.

Or. en

Изменение 525
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, не са обект на дискриминация 
въз основа на своята националност или
местопребиваване, когато подават 
искане за откриване на платежна сметка 
или се опитват да открият и използват 

Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, не са обект на дискриминация 
въз основа на своята националност,
местопребиваване или други причини, 
когато подават искане за откриване на 
платежна сметка или се опитват да 
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платежна сметка в рамките на Съюза. открият и използват платежна сметка в 
рамките на Съюза.

Or. en

Изменение 526
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
най-малко един доставчик на 
платежни услуги на тяхната 
територия предлага на потребителите 
платежни сметки за основни операции. 
Държавите членки гарантират, че 
платежни сметки за основни операции 
се предлагат не само от доставчици на 
платежни услуги, чието предлагане на 
сметки е изцяло въз основа на онлайн 
банкиране.

1. Държавите членки гарантират, че 
всички доставчици на платежни услуги 
предлагат на потребителите платежни 
сметки за основни операции. Държавите 
членки гарантират, че платежни сметки 
за основни операции се предлагат не 
само от доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.

Or. en

Обосновка

Ако на дадена държава членка е позволено да има само един доставчик на основни 
платежни сметки, това може да доведе до стигматизация на притежателите на 
тези сметки, тъй като те ще могат да бъдат идентифицирани като такива чрез 
банковите данни. Основната платежна сметка, определена в настоящата директива, 
представлява набор от услуги, които вече са обхванати от по-голямата част от 
платежните сметки, които всички банки предлагат. Ето защо за тях не 
представлява трудност да адаптират съществуващите си сметки като „основна 
платежна сметка + екстри“.

Изменение 527
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
най-малко един доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия 
предлага на потребителите платежни 
сметки за основни операции. 
Държавите членки гарантират, че 
платежни сметки за основни 
операции се предлагат не само от 
доставчици на платежни услуги, чието 
предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.

1. Държавите членки гарантират, че на 
тяхната територия на потребителите се 
предлагат платежни сметки за основни 
операции от всички доставчици на 
платежни услуги, които предлагат 
платежни сметки, обхващайки най-
малко услугите, изброени в член 16, 
параграф 1, като неразделна част от 
тяхната обичайна стопанска 
дейност.

Or. en

Обосновка

Всички доставчици на пазара на платежни сметки следва да бъдат задължени да 
предлагат основни сметки. В противен случай много потребители ще имат сериозни 
практически проблеми при достъпа до основните сметки. Само с един или малко на 
брой доставчици, предлагащи основни сметки, има също така риск клиентите на 
основни сметки да бъдат негативно стигматизирани.

Изменение 528
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
най-малко един доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия 
предлага на потребителите платежни 
сметки за основни операции. 
Държавите членки гарантират, че 
платежни сметки за основни 
операции се предлагат не само от 
доставчици на платежни услуги, чието 
предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.

1. Държавите членки гарантират, че на 
тяхната територия на потребителите се 
предлагат платежни сметки за основни 
операции от всички доставчици на 
платежни услуги, които предлагат 
платежни сметки, обхващайки най-
малко услугите, изброени в член 16, 
параграф 1, като неразделна част от 
тяхната обичайна стопанска 
дейност.

Or. en
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Изменение 529
Удо Булман

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
най-малко един доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия 
предлага на потребителите платежни 
сметки за основни операции. Държавите 
членки гарантират, че платежни сметки 
за основни операции се предлагат не 
само от доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.

1. Държавите членки гарантират, че 
всички доставчици на платежни 
услуги, които имат клон или място 
на стопанска дейност на 
съответната територия и които 
водят платежни сметки с функции 
съгласно член 16, предлагат на 
потребителите платежни сметки за 
основни операции. Държавите членки 
гарантират, че платежни сметки за 
основни операции се предлагат не само 
от доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.

Or. de

Изменение 530
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
най-малко един доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия 
предлага на потребителите платежни 
сметки за основни операции. Държавите 
членки гарантират, че платежни сметки 
за основни операции се предлагат не 
само от доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.

1. Държавите членки гарантират, че
всички доставчици на платежни услуги 
на тяхната територия предлага на 
потребителите платежни сметки за 
основни операции. Държавите членки 
гарантират, че платежни сметки за 
основни операции се предлагат не само 
от доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.
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Or. de

Изменение 531
Клод Морайс, Арлийн Маккарти

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
най-малко един доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия 
предлага на потребителите платежни 
сметки за основни операции. Държавите 
членки гарантират, че платежни сметки 
за основни операции се предлагат не 
само от доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.

1. Държавите членки гарантират, че 
всички доставчици на платежни услуги 
на тяхната територия предлагат на 
потребителите платежни сметки за 
основни операции. Държавите членки 
гарантират, че платежни сметки за 
основни операции се предлагат не само 
от доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.

Or. en

Изменение 532
Петер Симон

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
най-малко един доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия 
предлага на потребителите платежни 
сметки за основни операции. Държавите 
членки гарантират, че платежни сметки 
за основни операции се предлагат не 
само от доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.

1. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги, 
които имат клон или място на 
стопанска дейност на съответната
територия и които водят платежни 
сметки с функции съгласно член 16, 
предлагат на потребителите платежни 
сметки за основни операции. Държавите 
членки гарантират, че платежни сметки 
за основни операции се предлагат не 
само от доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.
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Държавите членки могат да 
освободят доставчиците на 
платежни услуги, които нямат 
стопанска цел или изискват членство 
според определени критерии, 
например професия, от изискванията 
по параграф 1.

Or. de

Изменение 533
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
най-малко един доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия 
предлага на потребителите платежни 
сметки за основни операции. Държавите 
членки гарантират, че платежни сметки 
за основни операции се предлагат не 
само от доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.

1. Държавите членки гарантират, че 
всички доставчици на платежни 
услуги, които имат клонове или 
представителства на тяхната 
територия, предлагат на потребителите 
платежни сметки за основни операции. 
Държавите членки гарантират, че 
платежни сметки за основни операции 
се предлагат не само от доставчици на 
платежни услуги, чието предлагане на 
сметки е изцяло въз основа на онлайн 
банкиране.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел доставчиците на платежни услуги, които предлагат 
основни платежни сметки, да не бъдат дискриминирани спрямо техните конкуренти. 
Освен това има за цел да се избегне стигматизацията на потребителите на тези 
сметки. Изменението е въз основа на приноса на Социалната платформа, 
Асоциацията на германските кредитни съветници, Германската асоциация на
организациите за защита на потребителите (VZBV) и Германската асоциация на 
независимите организации за достоен труд.
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Изменение 534
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко един доставчик на платежни 
услуги на тяхната територия предлага 
на потребителите платежни сметки за 
основни операции. Държавите членки 
гарантират, че платежни сметки за 
основни операции се предлагат не само 
от доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко един доставчик на платежни 
услуги на тяхната територия или 
определен регион с достатъчно 
географско покритие в държавата 
членка и достатъчно голяма мрежа 
от операции за осигуряване на 
адекватен достъп на потребителите 
предлага на потребителите платежни 
сметки за основни операции. Държавите 
членки гарантират, че платежни сметки 
за основни операции се предлагат не 
само от доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.

Or. en

Изменение 535
Буркард Балц

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко един доставчик на платежни 
услуги на тяхната територия предлага 
на потребителите платежни сметки за 
основни операции. Държавите членки 
гарантират, че платежни сметки за 
основни операции се предлагат не само 
от доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко един доставчик на платежни 
услуги на тяхната територия предлага 
на потребителите платежни сметки за 
основни операции, като се спазва 
принципът на равнопоставени 
условия на конкуренция и 
пропорционалност. Държавите членки 
гарантират, че платежни сметки за 
основни операции се предлагат не само 
от доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло въз 
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основа на онлайн банкиране.

Or. de

Изменение 536
Силви Гулар

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко един доставчик на платежни 
услуги на тяхната територия предлага 
на потребителите платежни сметки за 
основни операции. Държавите членки 
гарантират, че платежни сметки за 
основни операции се предлагат не само 
от доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко един утвърдил се доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия 
предлага на потребителите платежни 
сметки за основни операции. Държавите 
членки гарантират, че платежни сметки 
за основни операции се предлагат не 
само от доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.

Or. fr

Изменение 537
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко един доставчик на платежни 
услуги на тяхната територия предлага 
на потребителите платежни сметки за 
основни операции. Държавите членки 
гарантират, че платежни сметки за 
основни операции се предлагат не само 
от доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко един доставчик на платежни 
услуги на тяхната територия в дадена 
държава членка предлага на 
потребителите платежни сметки за 
основни операции. Държавите членки 
гарантират, че платежни сметки за 
основни операции се предлагат не само 
от доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.
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Or. en

Обосновка

От доставчиците на платежни услуги, които действат в много държави членки, 
следва да се изисква да предлагат услугата само в конкретната държава членка. 
Сметката следва да може да се използва независимо от държавата членка, в която 
се намират, съгласно принципите на ЕЗПЕ.

Изменение 538
Филип де Бакер, Оле Шмид

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
когато на даден потребител е 
отказана платежна сметка на 
свободния пазар, отказното писмо на 
доставчика на платежни услуги 
задължително съдържа информация 
за закононното право на основна 
платежна сметка и органа за 
алтернативно разрешаване на 
спорове, както и неговите данни за 
контакт.

Or. en

Изменение 539
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки следва да имат 
право да освобождават доставчици на 
платежни услуги от задължението 
да предлагат платежна сметка за 
основни операции. Всички изключения 
трябва да се правят въз основа на 
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обективни и ограничителни критерии 
и могат да се отнасят само за 
доставчици на платежни услуги, 
чийто модел на дейност не включва 
стопанска цел или които не 
извършват общи банкови услуги на 
дребно или ако това е оправдано с 
оглед на вида на платежната 
институция или на обхвата на 
платежните услуги.

Or. de

Изменение 540
Буркард Балц

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки следва да имат 
право да освобождават следните 
категории доставчици на платежни 
услуги от задължението да предлагат 
основна банкова сметка:
- доставчиците на платежни услуги, 
които нямат стопанска цел, не 
извършват общи банковите услуги на 
дребно или изискват членство според 
определени критерии, например 
професия;
- доставчиците на платежни услуги, 
които в предходната година са 
извършили трансакции на обща 
стойност под три милиона евро.

Or. de

Изменение 541
Петер Симон
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Предложение за директива
Член 15 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки могат да 
освободят доставчиците на 
платежни услуги, които нямат 
стопанска цел или изискват членство 
според определени критерии, 
например професия, от изискванията 
по параграф 1.

Or. de

Изменение 542
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки имат 
възможност да определят, въз основа 
на принципите на прозрачност, 
недискриминация и 
пропорционалност, един, няколко или 
всички доставчици на платежни 
услуги. Мерките, които държавите 
членки следва да приемат в тази 
връзка, не трябва да водят до 
нарушаване на конкуренцията между 
доставчиците на платежни услуги, а 
да се основават на принципите на 
прозрачност, недискриминация и 
пропорционалност.

Or. en

Обосновка

Следва да се гарантират равни условия на конкуренция.
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Изменение 543
Юрген Клуте

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки гарантират, 
че на тяхната територия има 
система, която предлага на 
потребителите платежни сметки за 
основни операции.
Държавите членки гарантират, че 
системата по първа алинея отговаря 
на следните условия:
а) налага се минимално задължение 
доставчиците на платежни услуги, 
които предоставят платежни 
сметки, включително всички услуги 
по член 16, да предлагат и 
предоставят платежна сметка за 
основни операции, освен в случаите, 
посочени в параграф 3;
б) платежни сметки за основни 
операции се предлагат не само от 
доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло 
въз основа на онлайн банкиране;
в) въведен е механизъм, който 
позволява на потребителите, които 
нямат постоянен адрес, на 
търсещите убежище лица и на 
потребителите, които не са 
получили разрешение за пребиваване, 
но чието експулсиране е невъзможно 
поради правни причини, да изпълнят 
изискванията на глава II от 
Директива 2005/60/ЕО;
г) налице е механизъм, който 
гарантира, че потребителите без 
достъп до банкови услуги, както и 
уязвимите и мобилните потребители 
се информират за наличността на 
платежни сметки за основни 
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операции;
д) упражняването на правото няма да 
е твърде трудно или обременително 
за потребителя;
е) налице е механизъм, който 
позволява на доставчиците на 
платежни услуги да проверяват по 
прозрачен, надежден и бърз начин 
дали потребителят използва друга 
платежна сметка в държавата 
членка; когато не е възможно с 
помощта на електронни системи да 
се установи дали даден потребител 
използва друга сметка в държавата 
членка, доставчиците на платежни 
услуги приемат от потребителите 
официална декларация като 
надеждно средство за удостоверяване, 
че те не притежават друга 
платежна сметка или са я закрили; 
ако потребителят може да докаже, 
че е подадено искане за прекратяване 
на текущия договор или е 
инструктирал доставчика на 
платежната услуга да стартира 
услуга по прехвърляне в съответствие 
с настоящата директива;
ж) държавите членки гарантират, че 
услугата по прехвърляне, определена в 
членове 10 и 11 от настоящата 
директива, се прилага, когато 
потребителят пожелае да премине 
от платежна сметка към платежна 
сметка за основни операции в обхвата
на услугата по прехвърляне на 
платежни сметки;
з) държавите членки имат право да 
освободят доставчиците на 
платежни услуги, които не са 
посочени в буква б), от задължението 
да предоставят платежна сметка за 
основни операции, ако това е 
обективно обосновано предвид 
естеството на платежната 
институция или обхвата на 
платежните услуги, които тя 
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предоставя, и когато това не 
накърнява правото на достъп на 
потребителите.

Or. en

Изменение 544
Буркард Балц

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага независимо от 
местопребиваването на потребителя. 
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
потребителя. Преди откриването на 
платежна сметка за основни 
операции доставчиците на платежни 
услуги проверяват дали 
потребителят е титуляр или не на 
платежна сметка на тяхната 
територия.

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, имат право — в държавата, в 
която пребивават обичайно — да 
открият и използват платежна сметка за 
основни операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага независимо от 
местопребиваването на потребителя. 
Потребителят обаче трябва да е 
свързан с тази държава членка и с 
бизнес територията на доставчика 
на платежни услуги, в която 
възнамерява да открие основна 
банкова сметка, под формата на 
лични връзки, като център на 
жизнените интереси, работно място 
или да е записан в учебно заведение. За 
да упражнят правото си на достъп до 
платежна сметка за основни 
операции, потребителите следва да 
не притежават още платежна 
сметка на територията на Съюза и 
откриването на платежна сметка 
доказано да 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 
следва да приемат от потребителите 
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декларация като надеждно средство 
за удостоверяване, че те още не 
притежават платежна сметка. 
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
потребителя. След като бъде 
установена нуждата на
потребителя, доставчикът на 
платежни услуги трябва да предложи 
на клиента платежна сметка за 
основни операции.

Or. de

Изменение 545
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага независимо от 
местопребиваването на потребителя. 
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
потребителя. Преди откриването на 
платежна сметка за основни операции 
доставчиците на платежни услуги 
проверяват дали потребителят е титуляр 
или не на платежна сметка на тяхната 
територия.

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи доказано
законно в Съюза, имат право да открият 
и използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага за всички потребители, 
които докажат някаква връзка с 
държавата членка (напр. 
гражданство, местопребиваване, 
притежаване на жилищен имот, 
място на работа, близки семейни 
връзки, място на обучение), които 
вече са получили отказ на предишно 
искане за откриване на сметка за 
основни операции от доставчик на 
платежни услуги в същата държава 
членка и не са титуляр на платежна 
сметка в ЕС. Държавите членки 
гарантират, че упражняването на това 
право не е твърде трудно или 
обременяващо за потребителя. Преди 
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откриването на платежна сметка за 
основни операции доставчиците на 
платежни услуги проверяват дали 
потребителят е титуляр или не на 
платежна сметка в ЕС. При проверката 
се вземат предвид сведенията и 
декларациите, предоставени от 
потребителя.

Or. de

Изменение 546
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага независимо от 
местопребиваването на потребителя. 
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
потребителя. Преди откриването на 
платежна сметка за основни операции 
доставчиците на платежни услуги 
проверяват дали потребителят е 
титуляр или не на платежна сметка на 
тяхната територия.

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, които пребивават или 
могат да докажат достатъчна 
връзка с държавата членка на 
доставчика на платежни услуги, в 
която подават заявление за достъп до 
платежна сметка за основни 
операции, имат право да открият и 
използват такава сметка при 
доставчика или доставчиците на 
платежни услуги, посочени в 
параграф 1. Държавите членки 
гарантират, че упражняването на това 
право се предоставя на 
потребителите, които могат да 
дадат информация за целта и 
планираното естество на 
търговските взаимоотношения, 
което обосновава откриването на 
платежна сметка на територията 
на доставчика на платежни услуги, 
както и че това не е твърде трудно или 
обременяващо за потребителя. 
Държавите членки гарантират, че 
правото на откриване на платежна 
сметка за основни операции се 
гарантира единствено на 
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потребители, на които преди това е 
отказан достъп до платежна сметка на 
тяхната територия.

Or. en

Обосновка

Когато основната платежна сметка се използва като средство за борба с 
финансовата изолация, няма основание доставчиците на платежни услуги да се 
задължават да предоставят платежна сметка за основни операции на тези, които 
имат достъп до „стандартни“ платежни сметки. Освен това мястото на 
пребиваване на потребителя или връзката му с държавата, в която е подадена 
молбата за основна платежна сметка, е от значение за доставчика на платежни 
услуги, за да може да спази правилата срещу изпирането на пари.

Изменение 547
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага независимо от 
местопребиваването на потребителя.
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
потребителя. Преди откриването на 
платежна сметка за основни операции 
доставчиците на платежни услуги
проверяват дали потребителят е 
титуляр или не на платежна сметка на 
тяхната територия.

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, на които преди това е отказан 
достъп до стандартна платежна 
сметка и могат да докажат 
действителна връзка с държавата 
членка на доставчика на платежни 
услуги, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1, при условие че 
потребителят:

а) не е титуляр на платежна сметка във 
въпросната държава членка;
б) предостави:



PE516.959v02-00 80/175 AM\1002485BG.doc

BG

i) клетвена декларация, която може 
да се използва от доставчиците на 
платежни услуги като надеждно 
средство за проверка дали той/тя е 
титуляр или не на платежна сметка за 
основни операции; или
ii) обикновена декларация от най-
малко една финансова институция в 
съответните държави членки, в 
която се посочва, че на него/нея е била 
отказана платежна сметка в 
съответната държава членка.

Or. en

Изменение 548
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага независимо от 
местопребиваването на потребителя. 
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
потребителя. Преди откриването на 
платежна сметка за основни 
операции доставчиците на платежни 
услуги проверяват дали 
потребителят е титуляр или не на 
платежна сметка на тяхната 
територия.

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, и които могат да докажат 
действителна връзка с държавата 
членка на доставчика на платежни 
услуги, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1, при условие че 
потребителят:

а) не е титуляр на платежна сметка;
б) предостави клетвена декларация, 
която може да се използва от 



AM\1002485BG.doc 81/175 PE516.959v02-00

BG

доставчиците на платежни услуги 
като надеждно средство за 
удостоверяване, че потребителят все 
още не притежава платежна сметка, 
въз основа на целенасочена проверка, 
която следва да демонстрира ясна 
необходимост от откриването на 
платежна сметка за основни 
операции.
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
потребителя.

Or. en

Изменение 549
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага независимо от 
местопребиваването на потребителя. 
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
потребителя. Преди откриването на 
платежна сметка за основни операции 
доставчиците на платежни услуги 
проверяват дали потребителят е титуляр 
или не на платежна сметка на тяхната 
територия.

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага независимо от 
местопребиваването на потребителя, 
обаче зависи от това дали 
потребителят има действителна 
връзка с държавата членка на 
доставчик.

Действителната връзка може да се 
установи предварително за дадена 
държава членка, в която дадено лице 
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ще пребивава или работи. Сметката 
може да бъде открита дистанционно 
един месец предварително, като се 
докаже планираното пребиваване или 
предложение за работа. При тези 
обстоятелства лицето следва да се 
яви лично веднъж, в рамките на още 
един месец, с цел проверка на 
сметката в държавата членка. 
Могат да бъдат наложени 
ограничения върху сумите, които 
могат да бъдат прехвърляни преди 
проверката.
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
потребителя. Преди откриването на 
платежна сметка за основни операции 
доставчиците на платежни услуги 
проверяват дали потребителят е титуляр 
или не на платежна сметка на тяхната 
територия.

Or. en

Изменение 550
Удо Булман, Петер Симон

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага независимо от 
местопребиваването на потребителя. 
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, и лицата, които не могат да 
бъдат експулсирани поради 
фактически или правни основания и 
които не са получили разрешение за 
пребиваване, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага независимо от 
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потребителя. Преди откриването на 
платежна сметка за основни операции 
доставчиците на платежни услуги 
проверяват дали потребителят е титуляр 
или не на платежна сметка на тяхната 
територия.

местопребиваването на потребителя. 
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
потребителя. Преди откриването на 
платежна сметка за основни операции 
доставчиците на платежни услуги 
проверяват дали потребителят е титуляр 
или не на активна и равностойна 
платежна сметка на тяхната територия с 
достъп до всички функции съгласно 
член 16. При проверката се вземат 
предвид сведенията, предоставени от 
потребителя. Доставчикът на 
платежни услуги не трябва да се 
ограничава само до информационни 
бази данни, доколкото потребителят 
доказуемо оспори съществуваща 
регистрация.

Or. de

Изменение 551
Удо Булман, Петер Симон

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага независимо от 
местопребиваването на потребителя. 
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
потребителя. Преди откриването на 
платежна сметка за основни операции 
доставчиците на платежни услуги 
проверяват дали потребителят е титуляр 

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, и лицата, които не могат да 
бъдат експулсирани поради 
фактически или правни основания и 
които не са получили разрешение за 
пребиваване, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага независимо от 
местопребиваването на потребителя. 
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
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или не на платежна сметка на тяхната 
територия.

потребителя. Преди откриването на 
платежна сметка за основни операции 
доставчиците на платежни услуги 
проверяват дали потребителят е титуляр 
или не на платежна сметка на тяхната 
територия.

Or. de

Изменение 552
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага независимо от 
местопребиваването на потребителя. 
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
потребителя. Преди откриването на 
платежна сметка за основни операции 
доставчиците на платежни услуги 
проверяват дали потребителят е титуляр 
или не на платежна сметка на тяхната 
територия.

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчиците на 
платежни услуги, посочени в 
параграф 1. Това право се прилага 
независимо от финансовите 
обстоятелства и местопребиваването 
на потребителя. Държавите членки 
гарантират, че упражняването на това 
право не е твърде трудно или 
обременяващо за потребителя. Преди 
откриването на платежна сметка за 
основни операции доставчиците на 
платежни услуги проверяват дали 
потребителят е титуляр или не на 
платежна сметка на тяхната територия.

Or. en

Изменение 553
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага независимо от 
местопребиваването на потребителя. 
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
потребителя. Преди откриването на 
платежна сметка за основни операции 
доставчиците на платежни услуги 
проверяват дали потребителят е титуляр 
или не на платежна сметка на тяхната 
територия.

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага независимо от 
местопребиваването на потребителя. 
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
потребителя. Преди откриването на 
платежна сметка за основни операции 
доставчиците на платежни услуги 
проверяват дали потребителят е титуляр 
или не на платежна сметка на тяхната 
територия, като изискват от него да 
подпише клетвена декларация.

Or. en

Изменение 554
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага независимо от 
местопребиваването на потребителя.
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
потребителя. Преди откриването на 
платежна сметка за основни операции 
доставчиците на платежни услуги 

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Държавите 
членки гарантират, че упражняването на 
това право не е твърде трудно или 
обременяващо за потребителя. Преди 
откриването на платежна сметка за 
основни операции доставчиците на 
платежни услуги проверяват дали 
потребителят е титуляр или не на 
платежна сметка на тяхната територия. 
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проверяват дали потребителят е титуляр 
или не на платежна сметка на тяхната 
територия.

Държавите членки гарантират, че 
доставчикът на платежни услуги 
може да разчита на декларацията на 
потребителя за определяне дали 
той/тя вече притежава платежна 
сметка на нейна територия.

Or. en

Обосновка

Следва да се даде възможност за спазване на законодателството срещу изпирането
на пари, задълженията за проучване на клиентите и насоките на компетентните 
органи в тази връзка. Задължението за проверка може да бъде проблематично от 
гледна точка на банковата тайна и други задължения за секретност, както и 
законодателството за защита на данните. Затова следва да може да се разчита на 
информацията, предоставена от потребителя.

Изменение 555
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага независимо от 
местопребиваването на потребителя. 
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
потребителя. Преди откриването на 
платежна сметка за основни операции 
доставчиците на платежни услуги 
проверяват дали потребителят е титуляр 
или не на платежна сметка на тяхната 
територия.

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, както и лицата, чието 
експулсиране е невъзможно поради 
фактически или юридически причини 
и на които не е издадено разрешение 
за пребиваване, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага независимо от 
местопребиваването на потребителя. 
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
потребителя. Преди откриването на 
платежна сметка за основни операции 
доставчиците на платежни услуги 
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проверяват дали потребителят е титуляр 
или не на активна или еквивалентна 
платежна сметка на тяхната територия с 
достъп до всички операции, посочени 
в член 16. Информацията, 
предоставена от потребителите за 
самите тях, трябва да бъде взета 
предвид от доставчика на платежни 
услуги за целите на проверката. 
Доставчиците на платежни услуги 
нямат право да провеждат 
проверката си единствено въз основа 
на официалните бази данни, когато 
потребителят с основание оспорва 
съществуващ запис в дадена база 
данни.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да гарантира ефективен достъп до основната 
платежна сметка. То е въз основа на приноса на Социалната платформа и 
Германската асоциация на независимите организации за достоен труд.

Изменение 556
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правото за откриване на платежна 
сметка за основни операции се 
прилага независимо от мястото на 
пребиваване на потребителя. 
Държавите членки гарантират, че 
упражняването на това право не е 
твърде трудно или обременяващо за 
потребителя.
От потребителите следва също да се 
изисква да се явят лично в офис на 
доставчика на платежни услуги в 
държава членка по техен избор.
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Or. en

Изменение 557
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки гарантират, 
че компетентните органи, посочени в 
член 20, определят национални 
критерии, които дават право на 
потребителя да открие платежна 
сметка за основни операции.
С цел да бъдат подпомогнати 
компетентните органи, ЕБО 
разработва насоки в съответствие с 
член 16 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010.

Or. en

Изменение 558
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато потребителят вече е титуляр на 
платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия, 
което му позволява да използва
платежните услуги, посочени в член 17, 
параграф 1;

а) когато потребителят вече е титуляр на 
платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия и 
е използвал една или повече от
платежните услуги, посочени в член 16,
през последните 12 месеца; освен това 
потребителите не са титуляри на 
платежна сметка, ако могат да 
докажат, че е подадено искане за 
прекратяване на текущия договор или 
че са инструктирали банката да 
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предостави услуга по прехвърляне 
съгласно глава ІІІ;

Or. en

Обосновка

Consumers, working in an EU country may have to have a payment account in their home 
country and in the country where they work and often live as well. The account in the home 
country would be a rather dormant one, mostly for used specific payments. This should not be 
a reason to refuse the opening of a new account in another EU country. Moreover, in practice 
it takes some time until a payment service provider has made a bank account completely 
inoperative. Thus, it should be sufficient that a consumer only proves the cancellation of the 
previous bank account or a switching. AM based on contributions by the Social Platform and 
the German Association of Independent Organisations of Welfare Work.

Изменение 559
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато потребителят вече е титуляр на 
платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги на тяхната 
територия, което му позволява да 
използва платежните услуги, посочени в 
член 17, параграф 1;

a) когато потребителят вече е титуляр на 
платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги в ЕС, което му 
позволява да използва платежните 
услуги, посочени в член 17, параграф 1; 
счита се, че потребителят не е 
титуляр на платежна сметка, 
когато може да докаже, че е направил 
постъпки за прекратяване на 
досегашния си договор;

Or. de

Изменение 560
Буркард Балц

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато потребителят вече е титуляр на 
платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги на тяхната 
територия, което му позволява да 
използва платежните услуги, посочени в 
член 17, параграф 1;

a) когато потребителят вече е титуляр на 
платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги в Съюза, което му 
позволява да използва платежните 
услуги, посочени в член 17, параграф 1;

Or. de

Изменение 561
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато потребителят вече е титуляр на 
платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия, 
което му позволява да използва 
платежните услуги, посочени в член 17, 
параграф 1;

a) когато потребителят вече е титуляр на 
платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия, 
което му позволява да използва 
платежните услуги, посочени в член 16, 
параграф 1;

Or. en

Изменение 562
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато потребителят вече е титуляр на 
платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия, 
което му позволява да използва 
платежните услуги, посочени в член 17, 
параграф 1;

a) когато потребителят вече е титуляр на 
платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия, 
което му позволява да използва 
платежните услуги, посочени в член 16, 
параграф 1;
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Or. en

Изменение 563
Силви Гулар

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато потребителят вече е титуляр на 
платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия, 
което му позволява да използва 
платежните услуги, посочени в член 17, 
параграф 1;

а) когато потребителят вече е титуляр на 
платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия, 
което му позволява да използва 
платежните услуги, посочени в член 16;

Or. fr

Изменение 564
Евелин Гебхарт, Петер Симон

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато потребителят вече е титуляр на 
платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия, 
което му позволява да използва 
платежните услуги, посочени в член 17, 
параграф 1;

a) когато потребителят вече е титуляр на 
платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия, 
което му позволява да използва 
платежните услуги, посочени в член 16, 
параграф 1;

Or. en

Изменение 565
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква aa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) когато е изпълнено поне едно от 
условията по член 18, букви а), в) и г);

Or. de

Изменение 566
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато не са изпълнени условията, 
определени в глава II от 
Директива 2005/60/ЕО

б) когато комплексната проверка, 
извършена на клиента в 
съответствие с член 8 от 
Директива 2005/60/ЕО, установи 
значителен риск сметката да бъде 
използвана в нарушение на правото на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Причините за отказ трябва да бъдат по-конкретни. Член 8 от Директива 2005/60/ЕО 
определя елементите на комплексната проверка на потребителите (идентифициране 
на бенефициента, целта на сметката, проверка за изпиране на пари, риск от 
финансиране на тероризъм и т.н.).

Изменение 567
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато не са изпълнени условията, 
определени в глава II от 

б) когато не са изпълнени условията, 
определени в глава II от 
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Директива 2005/60/ЕО. Директива 2005/60/ЕО, и по-специално 
задължението на потребителя да 
даде информация за целта и 
планираното естество на връзката, 
което обосновава откриването на 
платежна сметка в държавата 
членка на доставчика на платежни 
услуги, където се подава заявлението.

Or. en

Изменение 568
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато не са изпълнени условията, 
определени в глава II от
Директива 2005/60/ЕО.

б) когато не са изпълнени условията, 
определени в Директива 2005/60/ЕО или 
друго приложимо законодателство на 
Съюза или национално 
законодателство;

Or. en

Обосновка

Законодателството за борба с изпирането на пари следва да се спазва в неговата 
цялост.

Изменение 569
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) когато в предходните шест 
месеца платежна сметка за основни 
операции на потребителя, водена от 
друг доставчик на платежни услуги, е 
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била закрита поради посочените в 
член 18, параграф 2 причини;

Or. de

Изменение 570
Буркард Балц

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) когато потребителят не може да 
докаже, че е получил отказ на искане 
за откриване на платежна сметка;

Or. de

Изменение 571
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) когато потребителят не може да 
докаже, че му е бил отказан достъп 
до „стандартна“ платежна сметка;

Or. en

Изменение 572
Пабло Салба Бидегайн

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – букви ба)–бб) (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) когато потребителят съзнателно 
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предоставя невярна информация, за да 
получи платежна сметка за основни 
операции, когато предоставянето на 
вярната информация би довело до 
невъзможност за упражняване на 
това право;
бб) когато доставчикът на платежни 
услуги е прекратил договор за 
платежна сметка с потребителя 
поради това, че сметката умишлено е 
използвана за незаконни цели;

Or. en

Изменение 573
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) когато потребителят не може да 
докаже, че му е бил отказан достъп 
до „стандартна“ платежна сметка;

Or. en

Изменение 574
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) когато потребителят не може да 
предостави на доставчика на 
платежни услуги ясни основания, 
поради които има нужда от 
платежна сметка за основни 
операции, съгласно условията, 
определени от компетентните 
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органи;

Or. en

Изменение 575
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) когато финансовата институция 
не успява да изпълни задълженията 
си по отношение на 
предотвратяването на изпирането на 
пари и противодействието на 
финансирането на тероризъм;

Or. en

Изменение 576
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – букви ба)–бб) (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) когато са налице убедителни 
основания за отказа;
бб) убедителните основания са 
свързани с потребителя или с 
неговото/нейното минало поведение; 
такива основания могат да се 
отнасят например до:
а) престъпления като измама, 
извършена от потребителя;
б) невярна и подвеждаща 
информация, предоставена от 
потребителя, даваща неоправдан 
достъп до платежна сметка за 
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основни операции;
в) опасност доставчикът на 
платежни услуги да подкрепи 
престъпни дейности;
г) съществени и повтарящи се 
нарушения на договора; или
д) всякакви други основания, подобни 
на изброените в параграф 2, букви а)—
г).

Or. en

Изменение 577
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) когато потребителят не може да 
докаже някаква връзка с държавата 
членка;

Or. de

Изменение 578
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) когато основанията за 
прекратяване, посочени в член 18, 
параграф 2 от настоящата 
директива, не са изпълнени в момента 
на подаване на заявлението за 
откриване на платежна сметка;

Or. en
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Изменение 579
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) когато потребителят не успее да 
докаже действителната връзка, 
както е посочено в член 15, 
параграф 2;

Or. en

Изменение 580
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) когато откриването на сметка би 
влязло в противоречие с 
националното законодателство по 
някакъв друг начин; и

Or. en

Изменение 581
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква бв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) когато доставчикът на платежни 
услуги подозира, че потребителят ще 
използва сметката за неразрешени 
или измамни цели;
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Or. en

Изменение 582
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква бв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) когато потребителят предоставя 
информация с откровено невярно 
съдържание;

Or. en

Изменение 583
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква бг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бг) когато доставчикът на платежни 
услуги има обективна основателна 
причина да подозира, че 
потребителят ще използва сметката 
за неразрешени или измамни цели;

Or. en

Изменение 584
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква бд) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бд) когато откриването на дадена 
сметка би поставило доставчика на 
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платежни услуги в ситуация да 
наруши режимите за налагане на 
санкции на ЕС, ООН или такива на 
международно равнище.

Or. en

Изменение 585
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че в 
случаите, посочени в параграф 3, 
доставчикът на платежни услуги, в 
писмен вид и без да събира такса, 
незабавно уведомява потребителя за 
отказа, освен ако оповестяването на тази 
информация би било в противоречие с 
целите на националната сигурност или 
обществения ред.

4. Държавите членки гарантират, че в 
случаите, посочени в параграф 3, 
доставчикът на платежни услуги, в 
писмен вид и без да събира такса, 
незабавно уведомява потребителя за 
отказа, освен ако оповестяването на тази 
информация би било в противоречие с 
целите на националната сигурност или 
обществения ред. В писменото 
уведомление се указват конкретните 
причини за отказа. Освен това на 
потребителя се посочва поне едно 
безплатно или финансово достъпно 
средство за правна защита или 
предложение за консултация, които 
са на разположение в съответната 
държава членка. Подробностите се 
определят от държавите членки.

Or. de

Изменение 586
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че в 
случаите, посочени в параграф 3, 
доставчикът на платежни услуги, в 
писмен вид и без да събира такса, 
незабавно уведомява потребителя за 
отказа, освен ако оповестяването на тази 
информация би било в противоречие с 
целите на националната сигурност или 
обществения ред.

4. Държавите членки гарантират, че в 
случаите, посочени в параграф 3, 
доставчикът на платежни услуги, в 
писмен вид и без да събира такса, 
незабавно уведомява потребителя за 
отказа. В документа трябва изрично 
да са посочени конкретните причини 
за отказа. Освен това държавите 
членки гарантират, че 
потребителите трябва да бъдат 
информирани за правото на поне един 
правен съвет или съответна 
консултантска услуга, които да са 
безплатни или с по-ниска цена, и за 
наличието на орган за алтернативно 
решаване на спорове в съответната 
държава членка. Настоящите 
разпоредби не се прилагат, ако 
оповестяването на тази информация би 
било в противоречие с целите на 
националната сигурност или 
обществения ред.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да намали информационния дисбаланс между 
доставчиците на платежни услуги и потребителите, които кандидатстват за 
откриване на основни платежни сметки, като по този начин насърчава 
ефективността на основната платежна сметка. Изменението се основава на 
приноса на Социалната платформа, Асоциацията на германските кредитни 
съветници, Германската асоциация на организациите за защита на потребителите 
(VZBV) и Германската асоциация на независимите организации за достоен труд.

Изменение 587
Петер Симон

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че в 
случаите, посочени в параграф 3, 
доставчикът на платежни услуги, в 
писмен вид и без да събира такса, 
незабавно уведомява потребителя за 
отказа, освен ако оповестяването на тази 
информация би било в противоречие с 
целите на националната сигурност или 
обществения ред.

4. Държавите членки гарантират, че в 
случаите, посочени в параграф 3, 
доставчикът на платежни услуги, в 
писмен вид и без да събира такса, 
незабавно уведомява потребителя за 
конкретните причини за отказа, освен 
ако оповестяването на тази информация 
би било в противоречие с целите на 
националната сигурност или 
обществения ред.

В уведомлението на потребителя се 
посочват писмено възможни средства 
за правна защита или предложения за 
консултация, които да му помогнат 
при предприемането на действия 
срещу отказа. Ако в някоя държава 
членка има на разположение повече 
средства за правна защита или 
предложения за консултация, в 
съобщението се посочва писмено поне 
едно безплатно или финансово 
достъпно такова средство или 
предложение.

Or. de

Изменение 588
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че в 
случаите, посочени в параграф 3, 
доставчикът на платежни услуги, в 
писмен вид и без да събира такса, 
незабавно уведомява потребителя за 
отказа, освен ако оповестяването на тази 
информация би било в противоречие с 
целите на националната сигурност или 

4. Държавите членки гарантират, че в 
случаите, посочени в параграф 3, 
доставчикът на платежни услуги, в 
писмен вид и без да събира такса, 
незабавно уведомява потребителя за 
отказа и за причините, които го 
налагат, освен ако оповестяването на 
тази информация би било в 
противоречие с целите на националната 
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обществения ред. сигурност или обществения ред.

Or. en

Изменение 589
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че в 
случаите, посочени в параграф 3, 
доставчикът на платежни услуги, в 
писмен вид и без да събира такса, 
незабавно уведомява потребителя за 
отказа, освен ако оповестяването на тази 
информация би било в противоречие с 
целите на националната сигурност или 
обществения ред.

4. Държавите членки гарантират, че в 
случаите, посочени в параграф 3, 
доставчикът на платежни услуги, в 
писмен вид и без да събира такса, 
незабавно уведомява потребителя за 
отказа, освен ако оповестяването на тази 
информация би било в противоречие с 
целите на националната сигурност или 
обществения ред, или със 
съответното законодателство на 
равнището на Съюза или на 
национално равнище.

Or. en

Изменение 590
Евелин Гебхарт, Петер Симон

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Потребителите, които вече са 
титуляри на платежна сметка в 
съответната държава членка, също
имат възможност да преминат към 
платежна сметка за основни 
операции, като използват услугата по 
прехвърляне, предвидена в член 10.

Or. en
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Изменение 591
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
в случаите, посочени в параграф 3, 
буква б), доставчикът на платежни 
услуги взема подходящи мерки в 
съответствие с глава III от 
Директива 2005/60/ЕО.

заличава се

Or. en

Изменение 592
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки гарантират, че 
достъпът и използването на платежна 
сметка за основни операции не са 
обвързани с покупката на допълнителни 
услуги.

6. Държавите членки гарантират, че 
достъпът и използването на платежна 
сметка за основни операции не са 
обвързани с покупката на допълнителни 
услуги или дялове от доставчика на 
платежни услуги.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да разшири достъпа до основната платежна 
сметка. То се основава на приноса на Социалната платформа и Германската 
асоциация на независимите организации за достоен труд.
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Изменение 593
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки гарантират, че 
достъпът и използването на платежна 
сметка за основни операции не са 
обвързани с покупката на допълнителни 
услуги.

6. Държавите членки гарантират, че 
достъпът и използването на платежна 
сметка за основни операции не са 
обвързани с покупката на допълнителни 
услуги или с придобиването на 
дружествени дялове от доставчика 
на платежни услуги.

Or. de

Изменение 594
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че по 
платежната сметка за основни операции 
се предоставят следните платежни
услуги:

1. Държавите членки гарантират, че по 
платежната сметка за основни операции 
се предоставят следните услуги:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да повиши ефективността на основната 
платежна сметка, като разшири обхвата на услугите, които тя предоставя. 
Изменението се основава на предложение на Европейското бюро на съюзите на 
потребителите (BEUC).

Изменение 595
Евелин Гебхарт
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че по 
платежната сметка за основни операции 
се предоставят следните платежни
услуги:

1. Държавите членки гарантират, че по 
платежната сметка за основни операции 
се предоставят следните услуги:

Or. en

Изменение 596
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че по 
платежната сметка за основни операции 
се предоставят следните платежни 
услуги:

1. Държавите членки гарантират, че по 
платежната сметка за основни операции
във валутата на държавата членка, в 
която е установен доставчикът на 
платежни услуги, се предоставят 
следните платежни услуги:

Or. en

Изменение 597
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че по 
платежната сметка за основни операции 
се предоставят следните платежни 
услуги:

1. Държавите членки гарантират, че по 
платежната сметка за основни операции
във валутата на държавата членка, в 
която е установен доставчикът на 
платежни услуги, се предоставят 
следните платежни услуги:
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Or. en

Изменение 598
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че по 
платежната сметка за основни операции 
се предоставят следните платежни 
услуги:

1. Държавите членки гарантират, че по 
платежната сметка за основни операции 
се предоставят основни платежни 
услуги. Когато определят коя 
платежна услуга е основна,
държавите членки вземат под 
внимание Препоръка 2011/422/ЕС.

Or. en

Обосновка

Няма нужда от толкова стриктна регулация, но държавите членки следва да вземат 
под внимание препоръката относно основните платежни сметки, когато решават 
кои услуги са включени в пакета. По този начин би било по-лесно да се отчетат 
националните особености, свързани с използването на платежни услуги. Във 
Финландия основни банкови услуги се предоставят също и от банки, които не 
разполагат с физическа клонова мрежа или които не предлагат парични услуги в 
своите клонове.

Изменение 599
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) услуги, позволяващи извършването 
на всички операции по откриване, 
използване и закриване на платежна 
сметка;

заличава се

Or. en
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Изменение 600
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) услуги, позволяващи извършването 
на всички операции по откриване, 
използване и закриване на платежна
сметка;

a) услуги, позволяващи извършването 
на всички операции по откриване, 
използване и закриване на текуща
сметка;

Or. en

Изменение 601
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) услуги, позволяващи внасяне на 
пари по платежна сметка;

заличава се

Or. en

Изменение 602
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) услуги, позволяващи внасяне на пари 
по платежна сметка;

б) услуги, позволяващи внасяне на пари 
в брой по текуща сметка;

Or. en
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Изменение 603
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) услуги, позволяващи внасяне на пари 
по платежна сметка;

б) услуги, позволяващи внасяне на пари
в брой по платежна сметка;

Or. en

Изменение 604
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) услуги, позволяващи теглене на 
пари в брой от платежната сметка в 
рамките на Съюза;

заличава се

Or. en

Изменение 605
Удо Булман, Петер Симон

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) услуги, позволяващи теглене на пари 
в брой от платежната сметка в рамките 
на Съюза;

в) услуги, позволяващи теглене на пари 
в брой на гише в клоновете, както и 
от банкомати, включително в 
извънработно време, от платежната 
сметка в рамките на Съюза;

Or. de



PE516.959v02-00 110/175 AM\1002485BG.doc

BG

Изменение 606
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) услуги, позволяващи теглене на пари 
в брой от платежната сметка в рамките 
на Съюза;

в) услуги, позволяващи теглене на пари 
в брой от текуща сметка, банков 
терминал и банкомат извън 
работното време на банката от 
платежната сметка в рамките на Съюза;

Or. en

Изменение 607
Силви Гулар, Джийн Ламбърт

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) услуги, позволяващи теглене на пари 
в брой от платежната сметка в рамките 
на Съюза;

в) услуги, позволяващи теглене на пари 
в брой от платежната сметка в рамките 
на Съюза на гише или от банкомати, 
включително извън работното време 
на банките;

Or. fr

Изменение 608
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) услуги, позволяващи теглене на пари 
в брой от платежната сметка в 
рамките на Съюза;

в) услуги, позволяващи теглене на пари 
в брой от платежна сметка;
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Or. en

Изменение 609
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) услуги, позволяващи използването 
на банкомати и банкови терминали 
извън редовното работно време на 
доставчика на платежни услуги;

Or. en

Обосновка

Банките могат да ограничават достъпа до своите банкомати и терминали в рамките 
на работното си време с клиенти, което може да представлява проблем за 
потребителите, особено за тези, които нямат редовен достъп до онлайн банкиране. 
Настоящото изменение се основава на приноса на BEUC, Асоциацията на 
германските кредитни съветници, Германската асоциация на независимите 
организации за достоен труд, Социалната платформа и Групата на потребителите 
на финансови услуги.

Изменение 610
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) месечни извлечение по сметката;

Or. en

Обосновка

Месечните извлечения по сметката също следва да бъдат част от услугите, включени 
в основната платежна сметка, за да се гарантира, че потребителят е добре 
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информиран за свързаните със сметката разходи. Настоящото изменение се основава 
на приноса на Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC).

Изменение 611
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изпълнение на следните платежни 
операции в рамките на Съюза:

заличава се

(1) директни дебити;
(2) платежни операции, извършвани 
чрез платежна карта, включително 
онлайн плащания;
(3) кредитни преводи.

Or. en

Изменение 612
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) директни дебити; (1) директни дебити в ЕЗПЕ и във 
валута, различна от евро;

Or. en

Обосновка

Регламентът за ЕЗПЕ има за цел развитието на общи за целия ЕС платежни услуги. 
Настоящата директива играе ключова роля за постигането на тази цел и 
следователно трябва да бъде съгласувана със ЕЗПЕ. По същия начин, извършването на 
платежни операции в евро (платежни операции в ЕЗПЕ), както и във валутата на 
други държави членки следва да бъде възможно чрез използването на основна 
платежна сметка в рамките на ЕС. Настоящото изменение се основава на приноса на 
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Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC).

Изменение 613
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) директни дебити; (1) директни дебити в ЕЗПЕ и във 
валута, различна от евро;

Or. en

Изменение 614
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г) – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) платежни операции, извършвани 
чрез платежна карта, включително 
онлайн плащания;

(2) платежни операции, извършвани 
чрез директна дебитна карта, 
включително онлайн плащания;

Or. en

Изменение 615
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г) – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) платежни операции, извършвани 
чрез платежна карта, включително 
онлайн плащания;

(2) платежни операции, извършвани 
чрез дебитна карта, включително 
онлайн плащания;

Or. en
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Изменение 616
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г) – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) платежни операции, извършвани 
чрез платежна карта, включително 
онлайн плащания;

(2) платежни операции в ЕЗПЕ (единна 
зона за плащания в евро) и платежни 
операции във валута, различна от 
евро, извършвани чрез платежна карта, 
включително онлайн плащания;

Or. en

Обосновка

Регламентът за ЕЗПЕ има за цел развитието на общи за целия ЕС платежни услуги. 
Настоящата директива играе ключова роля за постигането на тази цел и 
следователно трябва да бъде съгласувана със ЕЗПЕ. По същия начин, извършването на 
платежни операции в евро (платежни операции в ЕЗПЕ), както и във валутата на 
някоя от държавите членки следва да бъде възможно чрез използването на основна 
платежна сметка в рамките на ЕС. Настоящото изменение се основава на приноса на 
Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC).

Изменение 617
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г) – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) платежни операции, извършвани 
чрез платежна карта, включително 
онлайн плащания;

(2) платежни операции в ЕЗПЕ и 
платежни операции във валута, 
различна от евро, извършвани чрез 
платежна карта, включително онлайн 
плащания;

Or. en
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Изменение 618
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г) – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) платежни операции, извършвани 
чрез платежна карта, включително
онлайн плащания;

(2) платежни операции, извършвани 
чрез платежна карта и онлайн 
плащания;

Or. en

Обосновка

Специално по отношение на електронната търговия, картовите плащания 
представляват само част от обичайно използваните начини на плащане. За да се даде 
възможност на титуляра на основна платежна сметка да участва ефективно в 
онлайн плащания, той следва също така да може да използва начини на плащане, 
основаващи се на директен дебит, като системата ELV. Настоящото изменение се 
основава на приноса на Асоциацията на германските търговци на дребно.

Изменение 619
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г) – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) кредитни преводи. (3) кредитни преводи в ЕЗПЕ и във 
валута, различна от евро.

Or. en

Обосновка

Регламентът за ЕЗПЕ има за цел развитието на общи за целия ЕС платежни услуги. 
Настоящата директива играе ключова роля за постигането на тази цел и 
следователно трябва да бъде съгласувана със ЕЗПЕ. По същия начин, извършването на 
платежни операции в евро (платежни операции в ЕЗПЕ), както и във валутата на 
някоя от държавите членки следва да бъде възможно чрез използването на основна 
платежна сметка в рамките на ЕС. Настоящото изменение се основава на приноса на 
Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC).
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Изменение 620
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г) – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) кредитни преводи. (3) кредитни преводи в ЕЗПЕ и във 
валута, различна от евро.

Or. en

Изменение 621
Удо Булман, Петер Симон

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г) – точка (3)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) кредитни преводи. (3) кредитни преводи и периодични 
преводи на терминали и на гишетата 
във филиалите на банката, както и 
чрез обичайната система за онлайн 
банкиране на съответната банка.

Or. de

Изменение 622
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г) – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) кредитни преводи. (3) кредитни преводи и нареждания за 
периодични преводи на банкови 
терминали, банкови гишета и през 
действащата система за онлайн 
банкиране на съответния доставчик 



AM\1002485BG.doc 117/175 PE516.959v02-00

BG

на платежни услуги.

Or. en

Изменение 623
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г) – точка 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) нареждания за периодични 
преводи и разрешения за директен 
дебит в ЕЗПЕ и във валута, различна 
от евро.

Or. en

Изменение 624
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) нареждания за периодични преводи 
в ЕЗПЕ и във валута, различна от 
евро;

Or. en

Обосновка

Регламентът за ЕЗПЕ има за цел развитието на общи за целия ЕС платежни услуги.
Настоящата директива играе ключова роля за постигането на тази цел и 
следователно трябва да бъде съгласувана със ЕЗПЕ. По същия начин, извършването на 
платежни операции в евро (платежни операции в ЕЗПЕ), както и във валутата на 
някоя от държавите членки следва да бъде възможно чрез използването на основна 
платежна сметка в рамките на ЕС. Настоящото изменение се основава на приноса на 
Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC).
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Изменение 625
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г) – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
определят особени условия за 
използването на системите за онлайн 
банкиране.

Or. de

Изменение 626
Силви Гулар

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г) – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) нареждания за периодични 
преводи.

Or. fr

Изменение 627
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всички услуги, посочени в 
параграф 1, държавите членки 
определят минимален брой операции, 
които ще бъдат предоставени на 
потребителя срещу евентуалната 
такса по член 17. Определя се 

заличава се
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приемлив минимален брой на 
операциите съобразно обичайната 
търговска практика в съответната 
държава членка.

Or. en

Обосновка

Таксите трябва да бъдат приемливи съгласно член 17, така че няма нужда това да 
бъде повтаряно тук. Регулацията на цените води до тяхното изкривяване и до 
проблеми с конкуренцията.

Изменение 628
Оле Лудвигсон, Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всички услуги, посочени в 
параграф 1, държавите членки
определят минимален брой операции, 
които ще бъдат предоставени на 
потребителя срещу евентуалната 
такса по член 17. Определя се 
приемлив минимален брой на 
операциите съобразно обичайната 
търговска практика в съответната 
държава членка.

2. Държавите членки гарантират, че 
докато потребителят използва 
платежната сметка за основни 
операции за лични нужди, няма да има 
ограничения по отношение на броя на 
операциите, които ще бъдат 
предоставени на потребителя по 
специалната тарифа, определена в
член 17.

Or. en

Обосновка

Ако броят на операциите е ограничен до по-малко от това, което следва да бъде 
считано за лична употреба, в крайна сметка реалната цена на потребителя за 
платежна сметка би могла да се окаже доста висока. Това би влязло в противоречие с 
целта за намаляване на финансовата изолация.

Изменение 629
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всички услуги, посочени в 
параграф 1, държавите членки 
определят минимален брой операции, 
които ще бъдат предоставени на 
потребителя срещу евентуалната такса 
по член 17. Определя се приемлив 
минимален брой на операциите 
съобразно обичайната търговска 
практика в съответната държава членка.

2. За всички услуги, посочени в 
параграф 1, държавите членки 
определят минимален брой операции, 
които ще бъдат предоставени на 
потребителя срещу евентуалната такса 
по член 17. Определя се приемлив 
минимален брой на операциите 
съобразно обичайната търговска 
практика в съответната държава членка, 
но не по-малко от 15 на месец.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да гарантира, че основната банкова сметка реално 
обслужва интересите на потребителите. То се основава на приноса на Асоциацията 
на германските кредитни съветници, Социалната платформа и Германската 
асоциация на независимите организации за достоен труд.

Изменение 630
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всички услуги, посочени в 
параграф 1, държавите членки 
определят минимален брой операции, 
които ще бъдат предоставени на 
потребителя срещу евентуалната такса 
по член 17. Определя се приемлив 
минимален брой на операциите 
съобразно обичайната търговска 
практика в съответната държава 
членка.

2. За всички услуги, посочени в 
параграф 1, Европейската комисия 
определя минимален брой операции, 
които ще бъдат предоставени на 
потребителя срещу евентуалната такса 
по член 17. Определя се приемлив 
минимален брой на операциите 
съобразно обичайната търговска 
практика в Съюза.

Or. en
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Изменение 631
Силви Гулар, Джийн Ламбърт

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всички услуги, посочени в 
параграф 1, държавите членки 
определят минимален брой операции, 
които ще бъдат предоставени на 
потребителя срещу евентуалната такса 
по член 17. Определя се приемлив 
минимален брой на операциите 
съобразно обичайната търговска 
практика в съответната държава 
членка.

2. За всички услуги, посочени в 
параграф 1, Комисията определя
минимален брой операции, които ще 
бъдат предоставени на потребителя 
срещу евентуалната такса по член 17. 
Определя се приемлив минимален брой 
на операциите съобразно обичайната 
търговска практика в Съюза.

Or. fr

Изменение 632
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че за 
управлението и извършването на 
платежни операции от платежната си 
сметка за основни операции 
потребителят може да използва 
системата за онлайн банкиране на 
доставчика на платежни услуги, ако той 
разполага с такава.

3. Държавите членки гарантират, че за 
управлението и извършването на 
платежни операции от платежната си 
сметка за основни операции 
потребителят може да използва 
системата за банкови терминали или
онлайн банкиране на доставчика на 
платежни услуги, ако той разполага с 
такава. Следователно доставчикът на 
платежни услуги предоставя на 
потребителя платежен инструмент, 
който позволява извършването на 
безкасово плащане чрез използване на 
IBAN и онлайн банков код с 



PE516.959v02-00 122/175 AM\1002485BG.doc

BG

обикновено изписване или в
електронно четима форма, ако е 
приложимо.

Or. en

Обосновка

As argued by the Social Platform, it should be ensured that consumers can manage their 
payment transaction the payment providers´ branch network. Furthermore, it is crucial to 
allow users of basic payment accounts to participate in current payment technologies, such as 
the ELV debit system and its future evolutions. Therefore, it should be ensured that these 
customers receive a payment instrument (such as a card), which fulfils the necessary 
technical standards, especially providing the IBAN. Thus, the second part of this amendment 
also aims at promoting the effective implementation of ЕЗПЕ. It is based on a contribution by 
Association of German Retailers.

Изменение 633
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че за 
управлението и извършването на 
платежни операции от платежната си 
сметка за основни операции 
потребителят може да използва 
системата за онлайн банкиране на 
доставчика на платежни услуги, ако той 
разполага с такава.

3. Държавите членки гарантират, че за 
управлението и извършването на 
платежни операции от платежната си 
сметка за основни операции 
потребителят може да използва 
системата за банкови терминали и
онлайн банкиране на доставчика на 
платежни услуги, ако той разполага с 
такава.

Or. en

Изменение 634
Свен Гиголд

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че на 
потребителя не се предлага овърдрафт 
заедно с платежната сметка за основни 
операции.

4. Държавите членки гарантират, че
потребителят може да има достъп 
до овърдрафт заедно с платежната 
сметка за основни операции. Условията 
за достъп до тази услуга са напълно 
прозрачни и са предмет на 
споразумение между доставчика на 
платежни услуги и потребителя. 
Правото на достъп до овърдрафт 
зависи от оценката на доставчика на 
платежни услуги за 
кредитоспособността на 
потребителя. Сумата по овърдрафта 
се ограничава до едномесечния брутен 
доход на титуляра на сметката.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да позволи овърдрафт кредитиране в ограничен 
обем за потребители на обикновени платежни сметки при наличие на достатъчна 
кредитоспособност, която подлежи на оценка от доставчика на платежни услуги. По 
такъв начин потребители с ограничени, но подходящи финансови ресурси следва да 
могат да ползват овърдрафт кредити. Настоящото изменение се основава на 
приноса на Германската асоциация на организациите за защита на потребителите 
(VZBV) и Европейската мрежа на кредитните съюзи.

Изменение 635
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че на 
потребителя не се предлага овърдрафт 
заедно с платежната сметка за основни 
операции.

4. Държавите членки гарантират, че на 
потребителя не се предлага овърдрафт 
заедно с платежната сметка за основни 
операции. Въпреки това, държавите 
членки следва да могат да разрешат 
на доставчиците на платежни услуги 
да предоставят малки овърдрафт 
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кредити като буфер за покриване на 
временни отрицателни салда, когато 
това е целесъобразно. Таксите, 
начислявани за подобни овърдрафти и 
за отделни кредитни продукти, 
следва да бъдат прозрачни и поне 
толкова изгодни, колкото при 
обикновената ценова политика на 
доставчика.

Or. en

Изменение 636
Силви Гулар, Джийн Ламбърт

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че на 
потребителя не се предлага овърдрафт 
заедно с платежната сметка за основни 
операции.

4. Държавите членки гарантират, че на 
потребителя не се предлага овърдрафт 
заедно с платежната сметка за основни 
операции, освен във вид на временен 
буферен механизъм за кредитиране за 
много малки суми.

Or. fr

Обосновка

Достъпът до буферни механизми за кредитиране е важен, за да компенсира факта, че 
датите на кредитни и дебитни платежни операции по сметката не се контролират 
от потребителя. В случая не става дума за кредит, а за буферна система, която 
позволява да се избегне отказът на платежни операции заради липса на налични 
средства.

Изменение 637
Клод Морайс, Арлийн Маккарти

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки гарантират, 
че доставчиците на платежни услуги 
предоставят на всички потребители 
достъпна информация, система от 
офиси, банкомати и онлайн услуги, 
както и че предлагат алтернативи на 
цифровите услуги.

Or. en

Изменение 638
Силви Гулар, Джийн Ламбърт

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията се оправомощава да 
приема актове за изпълнение в 
съответствие с член 25 с цел 
определяне на броя на операциите, 
посочени в параграф 2.

Or. fr

Изменение 639
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
услугите, посочени в член 16, се 
предоставят от доставчиците на 
платежни услуги безплатно или срещу 
приемлива такса.

1. Държавите членки гарантират, че 
услугите, посочени в член 16, се 
предоставят от доставчиците на 
платежни услуги безплатно или срещу 
приемлива такса, която в никакъв 
случай да не надвишава таксите, 
приложими за платежните услуги 
съгласно модела за платежни услуги, 
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които доставчикът на платежни 
услуги продава на повечето си 
клиенти.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да гарантира, че за основните платежни сметки 
се начисляват разумни такси. То се основава на приноса на Германската асоциация на 
организациите за защита на потребителите (VZBV), Асоциацията на германските 
кредитни съветници, Социалната платформа и Германската асоциация на 
независимите организации за достоен труд.

Изменение 640
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
услугите, посочени в член 16, се 
предоставят от доставчиците на 
платежни услуги безплатно или срещу 
приемлива такса.

1. Държавите членки гарантират, че 
услугите, посочени в член 16, се 
предоставят от доставчиците на 
платежни услуги срещу приемлива 
такса.

Or. en

Обосновка

Не съществуват безплатни платежни услуги.

Изменение 641
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
услугите, посочени в член 16, се 
предоставят от доставчиците на 

1. Държавите членки гарантират, че 
услугите, посочени в член 16, се 
предоставят на потребителя от 
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платежни услуги безплатно или срещу 
приемлива такса.

доставчиците на платежни услуги на 
ниска цена.

Or. en

Изменение 642
Клод Морайс, Арлийн Маккарти

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
услугите, посочени в член 16, се 
предоставят от доставчиците на 
платежни услуги безплатно или срещу 
приемлива такса.

1. Държавите членки гарантират, че 
услугите, посочени в член 16, се 
предоставят от доставчиците на 
платежни услуги безплатно, особено за 
хората с ниски доходи, които 
получават социални помощи, или 
срещу приемлива такса.

Or. en

Изменение 643
Евелин Гебхарт, Петер Симон

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
услугите, посочени в член 16, се 
предоставят от доставчиците на 
платежни услуги безплатно или срещу 
приемлива такса.

1. Държавите членки гарантират, че 
услугите, посочени в член 16, се 
предоставят от доставчиците на 
платежни услуги безплатно или срещу 
номинална такса.

Or. en

Изменение 644
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
таксите, събирани от потребителя за 
неспазване на задълженията му по 
рамковия договор, са приемливи.

2. Държавите членки гарантират, че 
таксите, събирани от потребителя за 
неспазване на задълженията му по 
рамковия договор, са приемливи. На 
потребителя не следва да се налагат 
такси в ситуации, които не зависят 
от неговата воля, като отхвърлено 
периодично плащане заради закъснели 
постъпления.

Or. en

Обосновка

На потребителя не следва да се начисляват такси или глоби, произтичащи от 
обстоятелства, които не зависят от неговата воля, като например недостатъчно 
средства по сметката му поради забавено изплащане на възнаграждения или социални 
помощи (напр. редовни директни дебити, платими винаги на една и съща дата). В 
такива ситуации доставчикът на платежни услуги не следва да начислява на 
потребителя такси за отхвърлено плащане. Настоящото изменение се основава на 
приноса на Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC).

Изменение 645
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
таксите, събирани от потребителя за 
неспазване на задълженията му по 
рамковия договор, са приемливи.

2. Държавите членки гарантират, че 
таксите, събирани от потребителя за 
неспазване на задълженията му по 
рамковия договор, са приемливи.
Потребителят не се задължава с 
такси в ситуации, независещи от 
волята му, като например при 
отхвърляне на редовни плащания 
заради закъснели постъпления.
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Or. en

Изменение 646
Оле Лудвигсон, Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
таксите, събирани от потребителя за 
неспазване на задълженията му по 
рамковия договор, са приемливи.

2. Държавите членки гарантират, че 
таксите, събирани от потребителя за 
неспазване на задълженията му по 
рамковия договор, са приемливи и не 
надвишават таксите по обичайната 
политика за ценообразуване на 
доставчика.

Or. en

Изменение 647
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки изискват от 
доставчиците на платежни услуги да 
гарантират, че платежната сметка 
за основни операции във всички случаи 
е най-достъпната сметка за 
използване на услугите, изброени в 
член 16, параграф 1, в сравнение с 
останалите продукти, които 
предлагат.

Or. en

Обосновка

Би било безсмислено, ако доставчиците разполагат със свободата да направят 
основните сметки по-скъпи от други видове сметки.
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Изменение 648
Евелин Гебхарт, Петер Симон

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В случай че услугите по член 16 не 
се предлагат безплатно, държавите 
членки гарантират също, че 
съответните компетентни органи 
установяват горна граница за общия 
размер на номиналните годишни 
такси, начислявани на потребителя 
от доставчика на платежни услуги.

Or. en

Изменение 649
Оле Лудвигсон, Емилие Турунен

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки определят 
приемлива горна граница за общия 
размер на годишните такси, които 
доставчикът на платежни услуги 
начислява на потребителя за 
услугите, изброени в член 16, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 650
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи определят 
кое е приемлива такса въз основа на 
един или няколко от следните 
критерии:

заличава се

a) нивото на доходите в държавата;
б) средното равнище на таксите по 
платежните сметки в съответната 
държава членка;
в) общия размер на разходите, 
свързани с предоставянето на 
платежната сметка за основни 
операции;
г) равнището на потребителските 
цени в държавата.

Or. en

Изменение 651
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи определят кое е 
приемлива такса въз основа на един или 
няколко от следните критерии:

3. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи определят кое е 
приемлива такса въз основа на един или 
няколко от посочените по-долу или 
други допълнителни критерии:

Or. de

Изменение 652
Оле Лудвигсон, Емилие Турунен

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи определят кое е 
приемлива такса въз основа на един или 
няколко от следните критерии:

3. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи определят кое е 
приемлива такса, както и приемлива 
горна граница за общия размер 
годишни такси, въз основа на един или 
няколко от следните критерии:

Or. en

Изменение 653
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) нивото на доходите в държавата; а) нивото на доходите в държавата, с 
особено внимание върху средния доход 
на хората, живеещи в риск от 
бедност или социално изключване;

Or. en

Обосновка

За да може предоставянето на основни платежни сметки да има реален смисъл, лица, 
принадлежащи към групи с различни нива на доходи в обществото, трябва да могат 
да си ги позволят. В противен случай финансовата изолация просто ще бъде 
циментирана.

Изменение 654
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) общия размер на разходите, 
свързани с предоставянето на 

в) цената/профила на приходите, 
свързани с предлагането на платежната 
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платежната сметка за основни операции; сметка за основни операции в 
допълнение към основната 
продуктова линия;

Or. en

Изменение 655
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Таксите по платежна сметка за 
основни операции в сравнение с всички 
предлагани от тях продукти 
независимо от основата за сравнение 
трябва винаги да се ориентират 
според най-изгодната сметка за 
извършване на основни платежни 
операции или да не бъдат по-високи 
от таксите, събирани от 
съответния доставчик на платежни 
услуги за най-често предоставяния на 
клиентите вид сметка.

Or. de

Изменение 656
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С цел да подпомогне 
компетентните органи, ЕБО 
разработва насоки в съответствие с 
член 16 от Регламент 
(ЕС) № 1093/2010.

заличава се

Or. en
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Изменение 657
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С цел да подпомогне 
компетентните органи, ЕБО 
разработва насоки в съответствие с 
член 16 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010.

заличава се

Or. en

Изменение 658
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки гарантират, 
че доставчик на платежни услуги 
може едностранно да прекрати 
рамков договор при ред и условия, 
които са недискриминационни и 
разумни според съответното 
европейско и национално 
законодателство.

Or. en

Изменение 659
Удо Булман, Петер Симон

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчикът на платежни услуги 
може едностранно да прекрати рамков 
договор, когато е изпълнено поне едно 
от следните условия:

2. Доставчикът на платежни услуги 
може едностранно да прекрати рамков 
договор само когато е изпълнено поне 
едно от следните условия:

Or. de

Изменение 660
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчикът на платежни услуги 
може едностранно да прекрати рамков 
договор, когато е изпълнено поне едно 
от следните условия:

2. Доставчикът на платежни услуги 
може едностранно да прекрати рамков 
договор, например когато:

Or. en

Обосновка

One needs to take account other legislation on contractual relationships. "Criminal activities" 
may often not be proved. Criminal law is national and all breaches of a contract may not 
have been criminalized, but according to consumer protection legislation they are valid 
grounds. Asiakkaan toiminta saattaa edellyttää välitöntä tilin sulke-mista, oli kyseessä 
perusmaksutili tai ei. Miten otetaan huomioon esimerkiksi pankin velvollisuus estää 
maksujär-jestelmien lainvastainen (<> rikollinen) käyttö? Pitäisikö tilin käytön antaa jatkua 
vähintään 2 kuukautta ennen kuin sopimuksen saa yksipuolisesti päätettyä tai tilin käytön saa 
estettyä? Entä kuluttajan toistuvat olennaiset sopi-musrikkomukset?Miten esimerkiksi EU:n 
finanssipakotelistat ja varojen jäädyttäminen, EAPO, kansallinen turvaamistoimia koske-va 
lainsäädäntö (esim. UK/takavarikko) voidaan ottaa huomioon? Perusmaksutilitkään eivät ole 
erityisasemassa.Komission perusmaksutilisuosituksen resitaalin 8 kohdan mukaan suositus ei 
rajoita maksupalveluntarjoajan velvol-lisuutta irtisanoa tavanomaista maksutiliä koskeva 
sopi-mus erityisolosuhteissa asiaa koskevan unionin tai kansal-lisen lainsäädännön 
perusteella, esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädännön tai 
rikosten torjuntaa ja tutkintaa koskevan lainsäädännön perusteella.
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Изменение 661
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчикът на платежни услуги 
може едностранно да прекрати рамков 
договор, когато е изпълнено поне едно 
от следните условия:

2. Доставчикът на платежни услуги 
може едностранно да прекрати рамков 
договор поради убедителни причини, 
които са установени от държавите 
членки и които включват следните 
условия:

Or. en

Изменение 662
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) потребителят съзнателно е използвал 
сметката за престъпни дейности;

a) потребителят съзнателно е 
злоупотребил със сметката или я е 
използвал за незаконни цели;

Or. en

Изменение 663
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) потребителят съзнателно е използвал 
сметката за престъпни дейности;

a) потребителят съзнателно е 
злоупотребил със свързаните с 
платежни сметки услуги, 
включително за престъпни дейности;
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Or. en

Изменение 664
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) потребителят съзнателно е използвал 
сметката за престъпни дейности;

a) потребителят е злоупотребил със 
сметката или я е използвал за 
незаконни цели;

Or. en

Изменение 665
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в продължение на над 12 
последователни месеца по сметката 
не е осъществена операция;

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е необичайно дадена сметка да не бъде използвана за определено време. Във 
Финландия доставчик на платежни услуги не трябва да изплаща лихва, ако сметката 
не е използвана в продължение на 10 години. Притежателят на сметката все пак има 
право да изтегли депозита си. Не е ясно дали законово е възможно дадена банка 
едностранно да закрие сметка.

Изменение 666
Буркард Балц

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в продължение на над 
12 последователни месеца по сметката 
не е осъществена операция;

б) в продължение на над 
12 последователни месеца по сметката 
не е осъществена операция и 
дължимите на доставчика на 
платежни услуги такси не са били 
платени;

Or. de

Изменение 667
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в продължение на над 
12 последователни месеца по сметката 
не е осъществена операция;

б) в продължение на над 
24 последователни месеца по сметката 
не е осъществена операция, при условие 
че потребителят е дал съгласието си;

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел подходящо предоставяне на платежната сметка за 
основни операции, като по този начин се увеличава нейната ефективност. 
Изменението се основава на приноса на Европейското бюро на съюзите на 
потребителите (BEUC).

Изменение 668
Петер Симон

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в продължение на над б) в продължение на над 
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12 последователни месеца по сметката 
не е осъществена операция;

24 последователни месеца по сметката 
не е осъществена операция;

Or. de

Изменение 669
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) потребителят съзнателно е 
предоставил невярна информация, за да 
получи платежна сметка за основни 
операции, когато предоставянето на 
вярната информация би довело до 
невъзможност за упражняване на 
това право;

в) потребителят съзнателно е 
предоставил невярна информация, за да 
получи платежна сметка за основни 
операции, когато предоставянето на 
вярната информация би довело до 
отказване на искането;

Or. en

Изменение 670
Буркард Балц

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) потребителят вече не пребивава 
законно в Съюза или впоследствие е 
открил втора платежна сметка в 
държавата членка, в която той вече е 
титуляр на платежна сметка за 
основни операции.

г) потребителят вече не пребивава 
законно в Съюза или впоследствие е 
открил втора платежна сметка за 
основни операции в Съюза.

Or. de

Изменение 671
Свен Гиголд
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) потребителят вече не пребивава 
законно в Съюза или впоследствие е 
открил втора платежна сметка в 
държавата членка, в която той вече е 
титуляр на платежна сметка за основни 
операции.

г) потребителят вече не пребивава 
законно в Съюза и не покрива 
критериите на члена, или 
впоследствие е открил втора платежна 
сметка в държавата членка, в която той
вече е титуляр на платежна сметка за 
основни операции.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел подходящо предоставяне на платежната сметка за 
основни операции, като по този начин се увеличава нейната ефективност. То се 
основава на приноса на Социалната платформа, Асоциацията на германските 
кредитни съветници и Германската асоциация на независимите организации за 
достоен труд.

Изменение 672
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) потребителят вече не пребивава 
законно в Съюза или впоследствие е 
открил втора платежна сметка в 
държавата членка, в която той вече е 
титуляр на платежна сметка за 
основни операции.

г) потребителят вече не пребивава 
законно в Съюза или впоследствие е 
открил втора платежна сметка в ЕС.

Or. de

Изменение 673
Удо Булман, Петер Симон
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Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) потребителят вече не пребивава 
законно в Съюза или впоследствие е 
открил втора платежна сметка в 
държавата членка, в която той вече е 
титуляр на платежна сметка за основни 
операции.

(Не се отнася до българския текст)

Or. de

Изменение 674
Буркард Балц

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) потребителят носи вина за грубо 
обезпокояване или застрашаване на 
служители или клиенти на 
доставчика на платежни услуги;

Or. de

Изменение 675
Петер Симон

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) с поведението си потребителят 
по неприемлив начин застрашава или 
грубо безпокои служители или други 
клиенти на кредитната институция;
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Or. de

Изменение 676
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) потребителят грубо безпокои или 
застрашава други клиенти или 
служители на банката;

Or. en

Изменение 677
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) когато потребителят сериозно 
или систематично нарушава които и 
да било от правилата на 
споразумението;

Or. en

Изменение 678
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) потребителят нарушава други 
разпоредби от договора;



AM\1002485BG.doc 143/175 PE516.959v02-00

BG

Or. en

Изменение 679
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) потребителят е предоставил 
невярна или подвеждаща 
информация, която е от значение за 
договорните отношения;

Or. en

Изменение 680
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) когато не е гарантирано, че 
банката ще получи потребителските 
такси, договорени за операцията и 
използването на сметката;

Or. en

Изменение 681
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) потребителят съществено 
нарушава договора;
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Or. en

Изменение 682
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква гв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) когато потребителят по друг 
начин не успява да спазва 
договореностите;

Or. en

Изменение 683
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква гв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) потребителят е отхвърлил 
оферта за промяна на реда и 
условията, отправена от доставчика 
на платежни услуги, съгласно 
Директива 2007/64/ЕО;

Or. en

Изменение 684
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В този или в подобни случаи, 
доставчикът на платежни услуги има 
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право да прекрати договора незабавно 
или възможно най-скоро.

Or. en

Обосновка

Поведението на потребителя може да наложи незабавното закриване на сметката. 
Трябва да се вземе предвид задължението на доставчиците на платежни услуги да се 
борят срещу незаконното използване на платежните системи. Какво става със 
списъците за борба срещу изпирането на пари, замразяването на активи, ЕЗЗБС и 
т.н.? Това се посочва в съображение 8, например в случай на тероризъм или борба 
срещу изпирането на пари.

Изменение 685
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Правото на доставчика на 
платежни услуги да прекрати 
рамковия договор не засяга 
задължението за прекратяване на 
договора или за преустановяване на 
предоставянето на услугата съгласно 
съответното европейско или 
национално законодателство.

Or. en

Изменение 686
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
когато доставчикът на платежни услуги 

3. Държавите членки гарантират, че 
когато доставчикът на платежни услуги 



PE516.959v02-00 146/175 AM\1002485BG.doc

BG

прекрати договора за платежна сметка 
за основни операции, той уведомява 
потребителя, в писмен вид и без да 
събира такса, за причините и 
основанията за прекратяването най-
малко 2 месеца, преди то да влезе в 
сила.

прекрати договора за платежна сметка 
за основни операции, той уведомява 
потребителя, в писмен вид и без да 
събира такса, за причините и 
основанията за прекратяването най-
малко 2 месеца, преди то да влезе в 
сила. Доказателствената тежест се 
носи от доставчика на платежни 
услуги. Освен това държавите членки 
гарантират, че потребителите 
трябва да бъдат информирани за 
правото на поне един правен съвет 
или консултантска услуга, които да 
са безплатни или с по-ниска цена, и за 
наличието на орган за алтернативно 
решаване на спорове в съответната 
държава членка.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел подходящо предоставяне на платежната сметка за 
основни операции, като по този начин се увеличава нейната ефективност. То се 
основава на приноса на Социалната платформа, Асоциацията на германските 
кредитни съветници и Германската асоциация на независимите организации за 
достоен труд.

Изменение 687
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
когато доставчикът на платежни услуги 
прекрати договора за платежна сметка 
за основни операции, той уведомява 
потребителя, в писмен вид и без да 
събира такса, за причините и 
основанията за прекратяването най-
малко 2 месеца, преди то да влезе в 
сила.

3. Държавите членки гарантират, че 
когато доставчикът на платежни услуги 
прекрати договора за платежна сметка 
за основни операции, той уведомява 
потребителя, в писмен вид и без да 
събира такса, за причините и 
основанията за прекратяването и за 
наличните алтернативни механизми 
за решаване на спорове, най-малко 
2 месеца, преди то да влезе в сила.
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Or. en

Изменение 688
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
когато доставчикът на платежни услуги 
прекрати договора за платежна сметка 
за основни операции, той уведомява 
потребителя, в писмен вид и без да 
събира такса, за причините и 
основанията за прекратяването най-
малко 2 месеца, преди то да влезе в 
сила.

3. Държавите членки гарантират, че 
когато доставчикът на платежни услуги 
прекрати договора за платежна сметка 
за основни операции, той уведомява 
потребителя, в писмен вид и без да 
събира такса, за причините и 
основанията за прекратяването най-
малко 2 месеца, преди то да влезе в 
сила. В писменото предизвестие за 
прекратяване на договора на 
потребителя се посочва поне едно 
безплатно или финансово достъпно 
средство за правна защита или 
предложение за консултация, които 
са на разположение в съответната 
държава членка. Подробностите се 
установяват от държавите членки.

Or. de

Изменение 689
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
когато доставчикът на платежни услуги 
прекрати договора за платежна сметка 
за основни операции, той уведомява 
потребителя, в писмен вид и без да 
събира такса, за причините и 

3. Държавите членки гарантират, че 
когато доставчикът на платежни услуги 
прекрати договора за платежна сметка 
за основни операции, той уведомява 
потребителя, в писмен вид и без да 
събира такса, за причините и 
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основанията за прекратяването най-
малко 2 месеца, преди то да влезе в 
сила.

основанията за прекратяването най-
малко 2 месеца, преди то да влезе в 
сила, освен ако подобно оповестяване 
не противоречи на целите на 
националната сигурност или 
обществения ред.

Or. en

Изменение 690
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
когато доставчикът на платежни услуги 
прекрати договора за платежна сметка 
за основни операции, той уведомява 
потребителя, в писмен вид и без да 
събира такса, за причините и 
основанията за прекратяването най-
малко 2 месеца, преди то да влезе в 
сила.

3. Държавите членки гарантират, че 
когато доставчикът на платежни услуги 
прекрати договора за платежна сметка 
за основни операции, той уведомява 
потребителя, в писмен вид и без да 
събира такса, за причините и 
основанията за прекратяването най-
малко 2 месеца, преди то да влезе в 
сила, освен ако потребителят не е 
заподозрян в използване на платежна 
сметка за престъпни или измамни 
дейности, като в този случай 
договорът може да бъде прекратен 
незабавно.

Or. en

Изменение 691
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
когато доставчикът на платежни услуги 

3. Държавите членки гарантират, че 
когато доставчикът на платежни услуги 
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прекрати договора за платежна сметка 
за основни операции, той уведомява 
потребителя, в писмен вид и без да 
събира такса, за причините и 
основанията за прекратяването най-
малко 2 месеца, преди то да влезе в 
сила.

прекрати договора за платежна сметка 
за основни операции, той уведомява 
потребителя, в писмен вид и без да 
събира такса, за причините и 
основанията за прекратяването преди то 
да влезе в сила, освен ако не е посочено 
друго в съответното европейско или 
национално законодателство.

Or. en

Обосновка

Информирането на потребителя може да бъде забранено в други законодателни 
актове (борбата срещу изпирането на пари, закон за полицията и т.н.). Тъй като 
член 18, параграф 1 се отнася до срока на Директивата относно платежните услуги 
(най-малко 2 месеца), не е нужно той да се споменава и тук. Всяко изключение 
относно срока за прекратяване трябва да бъде определено в член 18, параграф 2.

Изменение 692
Юрген Клуте

Предложение за директива
Член 19 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обща информация за платежните 
сметки за основни операции

Прозрачност и изисквания относно 
информацията

Or. en

Изменение 693
Петер Симон, Удо Булман

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителите 
информация относно спецификата на 

2. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
активно предоставят на потребителите 
в писмена форма и лесно достъпно на 
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предлаганите платежни сметки за 
основни операции, свързаните с тях 
такси и условията за тяхното ползване. 
Държавите членки гарантират също така 
осведомяване на потребителите относно 
факта, че покупката на допълнителни 
услуги не е задължително условие за 
достъп до платежна сметка за основни 
операции.

своите уебсайтове информация 
относно спецификата на предлаганите 
платежни сметки за основни операции, 
свързаните с тях такси и условията за 
тяхното ползване. Държавите членки 
гарантират също така осведомяване на 
потребителите относно факта, че 
покупката на допълнителни услуги не е 
задължително условие за достъп до 
платежна сметка за основни операции.

Or. de

Изменение 694
Клод Морайс, Арлийн Маккарти

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителите 
информация относно спецификата на 
предлаганите платежни сметки за 
основни операции, свързаните с тях 
такси и условията за тяхното ползване. 
Държавите членки гарантират също така 
осведомяване на потребителите относно 
факта, че покупката на допълнителни 
услуги не е задължително условие за 
достъп до платежна сметка за основни 
операции.

2. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителите
достъпна информация и 
необходимата помощ относно 
спецификата на предлаганите платежни 
сметки за основни операции, свързаните
с тях такси и условията за тяхното 
ползване. Държавите членки гарантират 
също така осведомяване на 
потребителите относно факта, че 
покупката на допълнителни услуги не е 
задължително условие за достъп до 
платежна сметка за основни операции.

Or. en

Изменение 695
Буркард Балц

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки следва да 
подкрепят инициативи за по-добро 
финансово образование, включително 
такива инициативи на училища. 
Рискът от финансово изключване 
следва да бъде сведен до минимум за 
всички потребители. Също така 
следва да се насърчават инициативи 
на доставчиците на платежни 
услуги, които са насочени към 
предоставяне на платежни сметки за 
основни операции, съчетано с мерки 
за финансово образоване.

Or. de

Изменение 696
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки следва да 
насърчават образователните 
институции и консултантските 
звена да създават условия за 
консултиране на най-уязвимите си 
клиенти, за да ги подпомогнат да 
действат отговорно и да управляват 
финансовите си средства. 
Държавите членки следва да 
насърчават съответни мерки и да 
подобрят финансовото образование, 
включително в училищата.

Or. de

Изменение 697
Силви Гулар, Джийн Ламбърт
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Предложение за директива
Член 19 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки следят за 
предприемането на необходимите 
мерки за подкрепа на уязвимите групи 
от населението по въпросите, 
свързани с управлението на бюджета 
и свръхзадлъжнялостта.

Or. fr

Изменение 698
Юрген Клуте

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки гарантират, 
че доставчиците на платежни услуги, 
които предлагат платежни сметки 
за основни операции, публикуват 
ежегодно данни относно броя на 
платежните сметки за основни 
операции, които са били искани, 
отхвърлени, открити и закрити през 
съответната година. Тези данни 
следва да бъдат анализирани и 
публикувани по следните категории: 
доход; трудовоправно положение; 
етническа принадлежност, възраст; 
пол, степен на увреждане. Когато е 
приложимо, съответните данни 
следва да бъдат събрани и 
публикувани на три равнища:
а) равнище на банковия клон/офис;
б) включване в зона за оценка: това 
следва да се основава на подходяща 
или съответна зона за оценка, 
договорена между държавите членки;
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в) корпоративно равнище: данните 
следва да бъдат обобщени по равнище 
на клоновете и на зоната за оценка, за 
да бъде възможна цялостна оценка на 
дейността на банката.

Or. en

Изменение 699
Юрген Клуте

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки гарантират, 
че компетентните органи 
публикуват, включително на техния 
уебсайт, одит на дейността на всяка 
банка относно съответствието ѝ с 
изискването за правото на достъп. За 
тази цел съответните доставчици на 
платежни услуги се оценяват 
независимо, съгласно дейността им, 
относно предоставяне на платежни 
сметки за основни операции и 
ежегодно се публикува класация на 
десетте най-добри банки по пазарен 
дял. Всички необходими данни се 
предоставят на Европейската 
комисия и на Европейския банков 
орган (ЕБО).

Or. en

Изменение 700
Серджо Гаетано Коферати, Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочените в параграф 1 органи 
притежават всички правомощия, 
необходими за изпълнението на 
задълженията им. Когато повече от един 
компетентен орган е оправомощен да 
гарантира и контролира действителното 
спазване на настоящата директива, 
държавите членки гарантират, че тези 
органи работят в тясно сътрудничество 
за ефективното изпълнение на 
функциите си.

2. Посочените в параграф 1 органи 
притежават всички правомощия, 
необходими за изпълнението на 
задълженията им. Когато повече от един 
компетентен орган е оправомощен да 
гарантира и контролира действителното 
спазване на настоящата директива, 
държавите членки гарантират, че тези 
органи работят в тясно сътрудничество 
за ефективното изпълнение на 
функциите си. Тези органи си 
сътрудничат тясно с 
компетентните органи на други 
държави членки, за да се гарантира 
правилното и пълно прилагане на 
мерките, определени в настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 701
Клод Морайс, Арлийн Маккарти

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Органите, посочени в параграф 1, 
редовно се допитват до съответните 
заинтересовани страни, включително 
представители на потребителите, за 
да гарантират и наблюдават 
ефективното спазване на 
настоящата директива, без да се 
засяга клаузата за независимост, 
посочена в параграф 1.

Or. en
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Изменение 702
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки осигуряват 
равно представителство на 
доставчиците, потребителите и 
други ползватели в рамките на 
органите за алтернативно решаване 
на спорове.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да установи балансирано представителство на основните 
заинтересовани страни в органите за алтернативно решаване на спорове. 
Изменението се основава на приноса на Европейското бюро на съюзите на 
потребителите (BEUC).

Изменение 703
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки гарантират, 
че доставчиците на платежни услуги 
се ангажират с поне един или повече 
органи за алтернативно решаване на 
спорове.

Or. en

Изменение 704
Евелин Гебхарт, Серджо Гаетано Коферати



PE516.959v02-00 156/175 AM\1002485BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите членки гарантират, 
че доставчиците на платежни услуги 
уведомяват потребителя относно 
структурите за алтернативно 
решаване на спорове, в чийто обхват 
попадат, и които са компетентни да 
разглеждат евентуални спорове 
между тях и потребителя. Те също 
така посочват дали се ангажират 
или са задължени да използват тези 
структури за целите на решаване на 
спорове с потребителите.

Or. en

Изменение 705
Евелин Гебхарт, Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Информацията по параграф 1в се 
предоставя по ясен, разбираем и 
леснодостъпен начин на уебсайта на 
доставчиците, когато има такъв, и в 
общите условия към договора за 
продажба или за предоставяне на 
услуги между доставчика и 
потребителя.

Or. en

Изменение 706
Евелин Гебхарт, Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1г (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Държавите членки могат да 
поддържат или да въвеждат 
процедури за алтернативно решаване 
на спорове, при които се разглеждат 
едновременно еднакви или сходни 
спорове между доставчик на 
платежни услуги и няколко 
потребителя. Системите за 
алтернативно решаване на спорове и 
обезщетяване за индивидуални и за 
колективни спорове са допълващи се 
процедури и не се изключват взаимно.

Or. en

Изменение 707
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Имуществените глоби се 
определят във възможно най-голяма 
степен на европейско равнище, за да 
се гарантира ефективното прилагане 
на националните разпоредби, приети 
съгласно настоящата директива.
Държавите членки гарантират, че 
административните мерки и санкции 
редовно се публикуват от 
компетентните органи.

Or. en

Изменение 708
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 23
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23 заличава се
Делегирани актове
На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24 във 
връзка с член 3, параграф 4.

Or. de

Изменение 709
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23 заличава се
Делегирани актове
На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24 във 
връзка с член 3, параграф 4.

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 710
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 23
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23 заличава се
Делегирани актове
На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24 във 
връзка с член 3, параграф 4.

Or. en

Изменение 711
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 заличава се
Упражняване на делегираните 
правомощия
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 23, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата 
на влизане в сила на настоящата 
директива.
3. Делегираните правомощия, 
посочени в член 23, може да бъдат 
оттеглени по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратяват посочените в него 
делегирани правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването 
на решението в Официален вестник 
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на Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно член 
23, влиза в сила единствено ако нито
Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
в срок от 2 месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с 2 месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.

Or. de

Изменение 712
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 заличава се
Упражняване на делегирането
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 23, 
се предоставя на Комисията за 
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неопределен срок, считано от датата 
на влизане в сила на настоящата 
директива.
3. Делегираните правомощия, 
посочени в член 23, може да бъдат 
оттеглени по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратяват посочените в него 
делегирани правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването 
на решението в Официален вестник 
на Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 23, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
в срок от 2 месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с 2 месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.

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 713
Сари Есаях
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Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 заличава се
Упражняване на делегирането
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 23, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата 
на влизане в сила на настоящата 
директива.
3. Делегираните правомощия, 
посочени в член 23, може да бъдат 
оттеглени по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратяват посочените в него 
делегирани правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването 
на решението в Официален вестник 
на Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 23, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
в срок от 2 месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 



AM\1002485BG.doc 163/175 PE516.959v02-00

BG

Европейският парламент, и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с 2 месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.

Or. en

Изменение 714
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25 заличава се
Изпълнителни актове
1. За приемането на актовете за 
изпълнение по силата на членове 4 и 5 
Комисията се подпомага от 
Европейския банков комитет, 
създаден с Решение 2004/10/EО на 
Комисията. Комитетът е комитет 
по смисъла на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. de

Изменение 715
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25 заличава се
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Актове за изпълнение
1. За приемането на актовете за 
изпълнение по силата на членове 4 и 5 
Комисията се подпомага от 
Европейския банков комитет, 
създаден с Решение 2004/10/EО на 
Комисията. Този комитет е комитет 
по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.
2. Този комитет е комитет по 
смисъла на Регламент (ЕС) № 
182/2011.

Or. en

Изменение 716
Петер Симон

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предоставят на 
Комисията информация по изброените 
по-долу въпроси, като за първи път тя се 
предоставя в срок от 3 години от 
влизането в сила на настоящата 
директива и на всеки 2 години след 
това:

Държавите членки предоставят на 
Комисията информация по изброените 
по-долу въпроси, като за първи път тя се 
предоставя в срок от 3 години от 
влизането в сила на настоящата 
директива и след това ежегодно:

Or. de

Изменение 717
Оле Лудвигсон, Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки предоставят на 
Комисията информация по изброените 
по-долу въпроси, като за първи път тя се 
предоставя в срок от 3 години от 

Държавите членки предоставят на 
Комисията информация по изброените 
по-долу въпроси, като за първи път тя се 
предоставя в срок от 2 години от 
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влизането в сила на настоящата 
директива и на всеки 2 години след 
това:

влизането в сила на настоящата 
директива и на всеки 2 години след 
това:

Or. en

Изменение 718
Силви Гулар, Джийн Ламбърт

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) броя на откритите платежни сметки за 
основни операции, броя на отказите и 
основанията за тях, както и съответните 
такси.

г) броя на откритите платежни сметки за 
основни операции, срока на използване 
на този тип сметки, броя на отказите 
и прекратяванията и основанията за 
тях, както и съответните такси.

Or. fr

Изменение 719
Силви Гулар, Джийн Ламбърт

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) предприетите мерки за 
подпомагане на уязвимите групи от 
населението по въпросите, свързани с 
управлението на бюджета и 
свръхзадлъжнялостта

Or. fr

Изменение 720
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета, в срок от пет 
години от влизането в сила на 
настоящата директива, доклад за 
прилагането ѝ, който при необходимост 
се придружава от предложение.

1. Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета, в срок от три 
години от влизането в сила на 
настоящата директива, доклад за 
прилагането ѝ, който при необходимост 
се придружава от предложение.

Or. en

Обосновка

Технологиите и стопанските модели в сектора на платежните услуги понастоящем 
се развиват с бързи темпове. Следователно, за да се запази актуална регулаторната 
рамка, би било разумно прегледът да се извърши по-рано, а не след пет години.

Изменение 721
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това Комисията представя, по 
целесъобразност, прегледа на 
настоящата директива едновременно 
и в общ документ с Директивата 
относно платежните услуги, 
Директивата относно договорите за 
потребителски кредити и 
Регламента относно обменните 
такси за платежни операции, 
свързани с карти.
Докладът включва:
а) списък с всички процедури за 
установяване на нарушение, 
представени пред Комисията във 
връзка с неправилното или непълно 
прилагане на настоящата директива;
б) оценка на въздействието на 
настоящата директива относно 
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хармонизирането и интегрирането на 
банкирането на дребно в рамките на 
Съюза и равнищата на конкуренция и 
средния размер на таксите в 
държавите членки;
в) стратегиите за повишаване на 
качеството, прозрачността и 
съпоставимостта на предоставянето 
на платежни услуги в рамките на 
Съюза, включително прозрачност на 
стопанските модели и 
инвестиционни стратегии и 
корпоративна социална отговорност;
г) оценка на разходите и ползите от 
прилагането на пълна преносимост 
на номерата на платежните сметки 
в рамките на Съюза, включително 
пътна карта с конкретните стъпки, 
необходими за такова прилагане;
д) оценка на характеристиките на 
потребителите, които са открили 
платежни сметки за основни 
операции, от момента на 
транспонирането на директивата;
е) примери за най-добри практики в 
държавите членки с цел намаляване 
на степента на изключване на 
потребителите от достъп до 
платежни услуги;
ж) оценка на таксите, начислявани за 
платежни сметки за основни 
операции, като се вземат под 
внимание критериите, изброени в 
член 17, параграф 3;
з) оценка на възможностите за 
установяване в рамките на Съюза на 
горна граница за общия размер на 
годишните такси за откриване и 
ползване на платежна сметка за 
основни операции и начини за 
приспособяване на тази граница към 
националните особености;
и) оценка на въздействието от 
предоставянето на платежни 
сметки за основни операции на пазара 
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върху други платежни сметки, които 
предлагат подобни услуги;
й) оценка на наличните възможности 
за въвеждане на показател за 
финансова стабилност за 
кредитните институции в рамките 
на Съюза, който да се основава на 
надзорна оценка на капиталовата 
адекватност, да оценява качеството, 
управлението и управлението на 
риска, приходите и ликвидността, и 
да се представя по опростен, лесен за 
разбиране начин, като например на 
принципа на „светофара”, и да има за 
цел да предоставя тази информация 
на потребителите като допълнение 
към прозрачността относно таксите 
за платежните сметки и други 
банкови услуги на дребно;

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел увеличаване на последователността на бъдещото 
законодателство относно финансовите услуги, като се предоставят повече насоки за 
съдържанието на доклада (както предлага докладчикът) и се насърчава развитието 
на показател за финансова стабилност на банките, насочен към потребителите, в 
допълнение на другата информация относно услугите, като по този начин се 
насърчава „пазарната дисциплина“.

Изменение 722
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При прегледа се оценява, въз основа 
на реално начислените такси за 
услуги, свързани с платежни сметки 
за основни операции, дали е 
необходимо допълнително намаляване 
на таксите, за да се сведе 
финансовото изключване до 
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допустимите равнища. В този 
контекст се разглежда 
възможността за преминаване към 
последователен подход за 
освобождаване от такси.

Or. en

Изменение 723
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. При прегледа се оценява дали е 
нужно услугата за прехвърляне на 
платежни сметки, посочена в 
член 10, да бъде подсилена от 
въвеждане на задължение за всички 
държави членки да гарантират, че 
съществува система за автоматично 
пренасочване на постоянни 
нареждания и директни дебити към 
сметката, която потребителят има 
при приемащия доставчик на 
платежни услуги.

Or. en

Изменение 724
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При прегледа се оценява също така 
дали удължените срокове, установени 
в член 10, параграф 9, следва да бъдат 
запазени за по-дълъг период от време 
и дали са необходими допълнителни 

заличава се
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мерки освен мерките, приети в 
съответствие с членове 7 и 8 по 
отношение на уебсайтовете за 
съпоставяне на такси и пакетните 
продукти.

Or. en

Изменение 725
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При прегледа се оценява също така 
дали удължените срокове, установени 
в член 10, параграф 9, следва да бъдат 
запазени за по-дълъг период от време 
и дали са необходими допълнителни 
мерки освен мерките, приети в 
съответствие с членове 7 и 8 по 
отношение на уебсайтовете за 
съпоставяне на такси и пакетните 
продукти.

3. При прегледа се оценява също така 
дали са необходими допълнителни 
мерки освен мерките, приети в 
съответствие с членове 7 и 8 по 
отношение на уебсайтовете за 
съпоставяне на такси и пакетните 
продукти.

Or. en

Изменение 726
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При прегледа се оценява също така 
дали удължените срокове, установени 
в член 10, параграф 9, следва да бъдат 
запазени за по-дълъг период от време 
и дали са необходими допълнителни 
мерки освен мерките, приети в 
съответствие с членове 7 и 8 по 

3. При прегледа се оценява също така 
дали са необходими допълнителни 
мерки освен мерките, приети в 
съответствие с членове 7 и 8 по 
отношение на уебсайтовете за 
съпоставяне на такси и пакетните 
продукти.
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отношение на уебсайтовете за 
съпоставяне на такси и пакетните 
продукти.

Or. en

Изменение 727
Алфредо Палоне, Фабрицио Бертот

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В срок до 1 януари 2015 г. 
Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
всяка законова пречка, която може да 
възпрепятства трансграничното 
прехвърляне, и е приканена до 
31 декември 2015 г. да направи 
законодателно предложение, по 
целесъобразност, относно това кои 
пречки следва да бъдат премахнати. 

Or. en

Изменение 728
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. При прегледа се оценява също дали 
системата за прехвърляне на 
платежни сметки следва да бъде 
разширена и да включва прехвърляне и 
на друг вид сметки;

Or. en



PE516.959v02-00 172/175 AM\1002485BG.doc

BG

Изменение 729
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. До три години от влизане в сила 
на настоящата директива 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета регулаторна 
оценка на въздействието относно 
това дали в рамките на Съюза 
съществува обоснована и 
пропорционална необходимост от 
улесняване на трансграничното 
прехвърляне на платежни сметки.

Or. en

Изменение 730
Сайед Камал

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки приемат и 
публикуват законовите, подзаконовите 
и административните разпоредби, 
необходими за спазването на 
настоящата директива, най-късно до 
[една година от влизането в сила на 
настоящата директива]. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

1. Държавите членки приемат и 
публикуват законовите, подзаконовите 
и административните разпоредби, 
необходими за спазването на 
настоящата директива, най-късно до 
[две години от влизането в сила на 
настоящата директива]. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид размерът на подробните разпоредби, посочени в директивата, и 
с цел гарантиране, че не съществуват неочаквани обстоятелства, които биха 
повлияли отрицателно на потребителите, на държавите членки следва да се 
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предостави достатъчно време, за да гарантират, че разпоредбите на директивата са 
приложени. С оглед на това, 24 месеца изглеждат по-реалистичен срок за прилагане, 
отколкото настоящото предложение за 12 месеца.

Изменение 731
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки приемат и 
публикуват законовите, подзаконовите 
и административните разпоредби, 
необходими за спазването на 
настоящата директива, най-късно до 
[една година от влизането в сила на 
настоящата директива]. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

1. Държавите членки приемат и 
публикуват законовите, подзаконовите 
и административните разпоредби, 
необходими за спазването на 
настоящата директива, най-късно до 
[две години от влизането в сила на 
настоящата директива]. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Or. en

Изменение 732
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки приемат и 
публикуват законовите, подзаконовите 
и административните разпоредби, 
необходими за спазването на 
настоящата директива, най-късно до 
[една година от влизането в сила на 
настоящата директива]. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

1. Държавите членки приемат и 
публикуват законовите, подзаконовите 
и административните разпоредби, 
необходими за спазването на 
настоящата директива, най-късно до 
[две години от влизането в сила на 
настоящата директива]. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Or. en
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Изменение 733
Сари Есаях, Сампо Терхо

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки приемат и 
публикуват законовите, подзаконовите 
и административните разпоредби, 
необходими за спазването на 
настоящата директива, най-късно до
[една година от влизането в сила на 
настоящата директива]. Те незабавно
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

1. Държавите членки приемат и 
публикуват законовите, подзаконовите 
и административните разпоредби, 
необходими за спазването на 
настоящата директива, най-късно до
[две години от влизането в сила на 
настоящата директива]. Те незабавно
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Or. en

Обосновка

Една година е твърде кратък срок за прилагане. Промените в ИКТ обикновено 
отнемат от 12 до 18 месеца и могат да започнат единствено след одобрение на 
окончателното национално законодателство.

Изменение 734
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато документите, придружаващи 
уведомлението за предвидените от 
държавите членки мерки за 
транспониране, са недостатъчни за 
цялостна оценка на съответствието 
на тези мерки с някои разпоредби от 
настоящата директива, Комисията 
може, по искане на ЕБО с оглед 
изпълнението на неговите задачи 
съгласно Регламент (ЕС) № 1093/2010 
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или по собствена инициатива, да 
изиска от държавите членки да 
предоставят по-подробна 
информация относно 
транспонирането на настоящата 
директива и прилагането на тези 
мерки.

Or. en


