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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на 
платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2013)0266),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C70125/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и 
комисията по правни въпроси (A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар и 
развитието на модерна, социално 
приобщаваща икономика все повече 
зависи от универсалното предлагане 
на платежни услуги. Предвид факта, 
че в съответствие с пазарната логика 
доставчиците на платежни услуги са 
склонни да се концентрират върху 
привлекателните от търговска 
гледна точка потребители и на 
практика не дават на уязвимите 
потребители същия набор от 
продукти, в тази връзка новото 
законодателство трябва да е част от 
интелигентната икономическа 
стратегия за Съюза.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Както обаче е посочено в 
резолюцията на Европейския 
парламент от 4 юли 2012 г., 
съдържаща препоръки към 
Комисията относно достъпа до 
основни банкови услуги, за 
подобряването и развитието на единния 
пазар на банкови услуги на дребно 
трябва да бъде направено още.
Подобни промени следва да вървят 
ръка за ръка с привеждането на 
финансовия сектор в Съюза в услуга 
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на бизнеса и потребителите.
Понастоящем липсата на прозрачност 
и съпоставимост на таксите, както и 
трудностите при прехвърлянето на 
платежните сметки продължават да 
издигат бариери пред разгръщането на 
един напълно интегриран пазар. Трябва 
да се разреши проблемът с разликите 
в качеството на продуктите и с 
ниските нива на конкуренция в 
банкирането на дребно, както и да се 
постигнат стандартите за високо 
качество.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) За потребителите е изключително 
важно да разбират таксите по 
платежните сметки, за да могат да 
сравняват офертите на различните 
доставчици на платежни услуги и да 
направят информиран избор за това коя 
сметка е най-подходяща от гледна точка 
на техните нужди. На потребителите 
трябва да се гарантира пълна 
предварителна прозрачност относно 
таксите и разходите, за да им се даде 
възможност за отговорно и 
устойчиво управление на 
финансовите им дела. Съпоставянето 
на таксите е невъзможно, ако за едни и 
същи платежни услуги доставчиците 
използват различна терминология и 
представят информацията в различен 
формат. Стандартизираната 
терминология за най-представителните 
платежни услуги и за други такси, 
свързани с предоставянето на 
платежни сметки в единен формат, в 
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съчетание с изчерпателна 
информация за таксите, може да 
улесни потребителите както при 
разбирането, така и при съпоставянето 
на таксите.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(12) Потребителите биха имали най-
голяма полза от информация, която е 
възможно най-кратка,
стандартизирана и лесна за 
съпоставяне между различните 
доставчици на платежни услуги.
Инструментите, с които потребителите 
разполагат за съпоставянето на 
офертите за платежни сметки следва да 
се предоставят в тяхното 
многообразие и трябва да се проведе 
потребителско изпитване. На този 
етап е необходимо в рамките на 
държавите членки да се стандартизира 
терминологията за таксите по 
отношение само на най-
представителните понятия и 
определения, с цел да се улесни 
бързото им прилагане.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

използват стандартизирани термини 
и определения. Където е приложимо 
документът с данни за таксите 
следва да използва само понятия и 
определения, установени на 
равнището на ЕС. Това ще допринесе 
за създаването на условия на 
равнопоставеност между кредитните 
институции, които се конкурират на 
пазара на платежни сметки. За да се 
направи информиран избор,
документът с информация за таксите 
следва да информира потребителя 
дали схемата за гарантиране на 
депозитите се прилага за сметката и 
по възможност да включва две 
независими оценки на 
кредитоспособността. За да могат 
потребителите по-добре да разбират 
таксите, които следва да плащат за 
своята платежна сметка, те трябва да 
разполагат с речник, в който ясно, 
недвусмислено и без използването на 
технически термини да бъдат 
обяснени поне таксите и услугите, 
включени в списъка. Речникът следва да 
бъде полезен инструмент за 
потребителите, който ги улеснява в 
разбирането на смисъла на таксите и им 
осигурява възможности за избор в 
рамките на по-широк набор от оферти за 
платежни сметки. Също така е 
необходимо да се въведе задължението 
доставчиците на платежни услуги 
безплатно да информират 
потребителите веднъж месечно и 
веднъж годишно за всички такси, 
начислявани по техните сметки.
Необходимо е да се предоставя 
последваща информация в специално 
изготвено за целта сведение.
Сведението за лична сметка следва да 
съдържа пълна информация за 
натрупаните лихви, начислените такси 
и известия за изменения в таксите и 
лихвените проценти. Потребителят 
следва да получи необходимата 
информация, която да му даде 
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възможност да разбере за каква такса се 
отнася всеки от разходите и да прецени 
дали е необходимо да промени модела 
си на потребление или да се прехвърли 
към друг доставчик.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) С цел да се гарантира 
последователно използване в целия 
Съюз на приложимата на равнището на 
ЕС терминология, държавите членки 
следва да установят задължение за 
доставчиците на платежни услуги при 
кореспонденцията с потребителите да 
използват приложимата на равнището 
на ЕС терминология, заедно с 
останалата национална стандартизирана 
терминология, установена в 
предварителния списък, включително в 
документа с информация за таксите и 
сведението за личната сметка.
Доставчиците на платежни услуги могат 
да използват търговски наименования в 
документа с информация за таксите или 
в сведението за личната сметка, при 
условие че тя допълва 
стандартизираната терминология и 
служи като второстепенно 
обозначаване на услугите или 
предлаганите сметки.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) Независимите уебсайтове за 
съпоставяне на такси могат да бъдат
ефективно средство за потребителите 
при оценката на предимствата на 
различните оферти за платежни сметки, 
предлагани в единното пазарно 
пространство, при условие че 
потребителите считат 
предоставяната информация за 
достоверна, безпристрастна и 
прозрачна. Такива уебсайтове могат да 
осигурят баланс между необходимостта 
от кратка и ясна и същевременно пълна 
и изчерпателна информация, давайки 
възможност на ползвателите при 
наличие на интерес да получат както 
общи, така и персонализирани и по-
подробни данни. Чрез тях могат да 
бъдат снижени и разходите за набиране 
на информация, тъй като на 
потребителите няма да се налага да 
събират информацията поотделно от 
различните доставчици на платежни 
услуги. От съществено значение е 
потребителите да са информирани 
относно наличието на достоверни 
уебсайтове за съпоставяне на такси.
Следователно компетентните органи 
следва да провеждат осведомителни 
кампании за обществеността.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) За да получат безпристрастна 
информация относно банковите такси и 
лихвените проценти, потребителите 
следва да имат достъп до уебсайтове за 
съпоставяне на такси, които са
обществено достъпни и независими от 
доставчиците на платежни услуги.
Следователно държавите членки следва 
да гарантират, че имат достъп до най-
малко един независим и обществено 
достъпен уебсайт за съпоставяне на 
такси, който се администрира от или 
от името на компетентен орган или 
друг компетентен публичен орган на
съответната им територия. Уебсайтът 
следва да предостави допълваща 
информация относно 
стандартизираната терминология на 
Съюза, потребителските права за
достъп до платежните сметки и за 
процедурата по прехвърляне на 
платежна сметка на национално 
равнище и на равнището на ЕС. С цел 
да се повиши доверието на 
потребителите в другите налични 
уебсайтове за съпоставяне, държавите 
членки следва да създадат схема за 
доброволна акредитация, чрез която 
частните оператори на уебсайтове за 
съпоставяне на такси да могат да 
кандидатстват за акредитация в 
съответствие с определени критерии за 
качество и разпоредби за 
безпристрастност. С цел да се 
повиши наличността на 
информацията за съпоставяне на 
таксите и лихвените проценти за 
мобилните потребители, в
сътрудничество с ЕБО Комисията 
следва да създаде портал на 
равнището на ЕС, в който да 
фигурират връзки към уебсайтовете
за съпоставяне на такси на отделните 
държави членки.
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Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) Потребителите са мотивирани да 
прехвърлят платежната си сметка само 
ако потенциалните ползи не 
надхвърлят очакваните ползи и ако
тази процедура не е твърде 
обременяваща от административна или 
финансова гледна точка. Процедурата 
по прехвърляне на платежна сметка към 
друг доставчик на платежни услуги 
трябва да бъде ясна, бърза и безопасна.
Това може да бъде постигнато, 
когато държавите членки 
предоставят услуга за автоматично 
пренасочване на плащания, 
включително автоматично 
генериране на уведомления до платци 
и получатели. Тези системи следва да 
са на разположение в държавите 
членки до 2016 г. Всички такси, 
свързани с прехвърлянето на платежна 
сметка, следва да се таксуват само с 
прехвърлянето на доставчиците на 
платежни услуги в случаите, когато 
потребителят държи платежна 
сметка за период под 12 месеца. С цел 
да се постигне положителен ефект по 
отношение на конкуренцията, 
прехвърлянето на платежните сметки 
следва да бъде улеснено и на 
трансгранично равнище. Като се има 
предвид, че прехвърлянето на 
платежните сметки от и до доставчици 
на платежни услуги извън единната 
зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) може 
да се окаже по-сложно от 
прехвърлянето на платежни сметки 
в рамките на ЕЗПЕ, може да се наложи 
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доставчиците на платежни услуги да 
приспособят и прецизират своите 
вътрешни процедури, като за
прехвърлянето на платежни сметки 
извън ЕЗПЕ следва да бъдат 
предвидени по-дълги срокове. При 
прегледа на предложената директива е 
необходимо да се прецени дали тези 
различни срокове да продължат да се 
прилагат.

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(22) Процедурата за прехвърляне на 
платежни сметки следва да бъде 
възможно най-опростена за 
потребителя. Съответно държавите 
членки следва да гарантират, че 
приемащият доставчик на платежни 
услуги е този, който започва 
процедурата по прехвърлянето и я 
управлява от името на потребителя, и че 
потребителите и съответните 
банкови служители са наясно 
относно отговорността, която 
поемат, и относно начина на 
привеждане на процедура по 
прехвърляне на платежна сметка в 
действие.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 23
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Потребителите следва да могат 
да поискат от приемащия доставчик 
на платежни услуги да прехвърли 
всички периодични плащания или част 
от тях, както и салдото по сметката, 
като в идеалния случай това следва 
стане в рамките на една среща с 
приемащия доставчик на платежни 
услуги. За тази цел потребителите 
следва да могат да подпишат само един 
документ, с който дават своето съгласие 
за извършването на посочените по-горе 
задачи. Преди да даде съгласието си, 
потребителят следва да бъде уведомен 
за всички стъпки на процедурата, 
необходими за извършване на 
прехвърлянето на платежната сметка.

(23) Като правило и при условие че 
потребителят даде своето съгласие, 
приемащият доставчик на платежни 
услуги следва да прехвърли от името 
на потребителя периодичните
плащания, както и салдото по сметката, 
като в идеалния случай това следва да 
стане в рамките на една среща с 
приемащия доставчик на платежни 
услуги. За тази цел потребителите 
следва да могат да подпишат само един 
документ, с който дават или не дават 
своето съгласие за извършването на 
посочените по-горе задачи. Преди да 
даде съгласието си, потребителят следва 
да бъде уведомен за всички стъпки на 
процедурата, необходими за извършване 
на прехвърлянето на платежната сметка.

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(27) Потребителите, които законно 
пребивават в Съюза и които нямат 
платежна сметка в определена държава 
членка, следва да бъдат в състояние да 
открият и използват платежна сметка за 
основни операции в тази държава 
членка. Освен това държавите членки 
следва да гарантират, че 
предоставяната по силата на 
настоящата директива услуга по 
прехвърляне на платежна сметка се 
прилага и за платежни сметки с 
основни характеристики. За да се 
гарантира възможно най-широк достъп 
до такива сметки, потребителите следва 
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операции във всяка държава членка 
следва да се предоставя при спазване 
на изискванията на Директива 
2005/60/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за 
предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането 
на тероризъм, по-специално във 
връзка с процедурите за надлежна 
проверка на клиентите.

да имат достъп до тях независимо от 
финансовото си положение, като 
например безработица или 
неплатежоспособност на физическо 
лице, както и от местопребиваването си.

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 27a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) Правото на достъп до 
платежна сметка за основни 
операции във всяка държава членка 
следва да се предоставя при спазване 
на изискванията на 
Директива 2005/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 
октомври 2005 г. за предотвратяване 
използването на финансовата 
система за целите на изпирането на 
пари и финансирането на тероризъм, 
по-специално във връзка с 
процедурите за надлежна проверка на 
клиентите. Следва да се осигури 
механизъм, по който потребителите 
без постоянен адрес да могат да 
отговорят на изискванията на 
глава II от Директива 2005/60/ЕО, и 
държавите членки следва да 
гарантират, че този механизъм се 
прилага съразмерно и не се използва 
като необоснован претекст за отказ 
на потребителите, които не са 
привлекателни от икономическа 
гледна точка.
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Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 27б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27б) За да бъдат обслужвани 
потребителите на основни 
платежни сметки по подходящ 
начин, държавите членки следва да 
изискват от доставчиците да 
гарантират, че съответните 
служители са адекватно обучени и че 
потенциалните конфликти на 
интереси не се отразяват 
отрицателно на тези клиенти.

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(28) Държавите членки следва да 
задължават доставчиците на 
платежни услуги, които предоставят 
платежни сметки като неразделна 
част от своята обичайна стопанска 
дейност, да предлагат на 
потребителите платежни сметки за 
основни операции. Достъпът до тях не 
трябва да бъде прекалено труден, нито 
да е свързан с твърде големи разходи за 
потребителите. Следователно всички 
освобождавания следва да се 
основават на обективни и 
ограничителни критерии и не следва 
да подкопават правото на достъп за 
потребители. С цел да се минимизира 
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да осигурят по-добро обучение в 
областта на финансите, включително в 
рамките на училищното образование, и 
да вземат мерки срещу 
свръхзадлъжнялостта. Освен това 
държавите членки следва да насърчават 
провеждането на инициативи от 
доставчиците на платежни услуги, 
които са насочени към предоставяне на 
платежни сметки за основни операции, 
съчетано с обучение по финансови 
въпроси.

рискът за потребителите от финансово 
изключване, държавите членки следва 
да осигурят по-добро обучение в 
областта на финансите, включително в 
рамките на училищното образование, и 
да вземат мерки срещу 
свръхзадлъжнялостта. Освен това 
държавите членки следва да насърчават 
провеждането на инициативи от 
доставчиците на платежни услуги, 
които са насочени към предоставяне на 
платежни сметки за основни операции, 
съчетано с обучение по финансови 
въпроси.

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(29) За да упражнят правото си на 
достъп до платежна сметка за основни 
операции, потребителите не следва да 
притежават платежна сметка на същата 
територия или от тях следва да се 
изиска да закрият сметката си за 
редовни разплащания, за да може тя 
да бъде преобразувана или заменена с 
платежна сметка за основни 
операции. Когато не е възможно с 
помощта на електронни системи, които 
са достатъчно прозрачни, надеждни 
и бързи, да се установи дали даден 
потребител вече притежава платежна 
сметка, доставчиците на платежни 
услуги следва да приемат от 
потребителите декларация като 
надеждно средство за удостоверяване, 
че те не притежават вече платежна 
сметка.

Or. en



PR\941438BG.doc 19/74 PE514.602v02-00

BG

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

обаче да дадат възможност на 
доставчиците на платежни услуги да 
предлагат буферни инструменти за 
кредитиране за много малки суми по 
платежните сметки за основни 
операции, където таксите за тези 
средства се оповестяват отделно на 
потребителя и са поне също толкова 
изгодни, колкото и таксите за 
овърдрафт на доставчика.

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(33) Държавите членки следва да 
гарантират, че обществеността е 
осведомена за наличието на платежни
сметки за основни операции.
Комуникационните средства следва 
да са целенасочени, отговарящи на
основните нужди и поводи за 
безпокойство на потребителите без 
достъп до банкови услуги, както и на 
уязвимите и мобилните 
потребители, и следва да обхващат
основните характеристики и условията 
за използването на сметката, а също и 
стъпките, които потребителите трябва 
да предприемат, за да упражнят правото 
си на достъп до платежна сметка за 
основни операции. По-специално, 
потребителите следва да бъдат 
информирани, че за да имат достъп до 
платежна сметка за основни операции, 
не са длъжни да закупуват 
допълнителни услуги.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Държавите членки следва да 
определят компетентни органи, които са 
оправомощени да осигурят прилагането 
на настоящата директива и на които са 
предоставени правомощия за 

(34) Държавите членки следва да 
определят компетентни органи, които са 
оправомощени да осигурят прилагането 
на настоящата директива и на които са 
предоставени правомощия за 
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разследване и прилагане на 
законодателството. Определените 
компетентни органи следва да 
разполагат с подходящи ресурси за 
изпълнението на своите задължения.
Държавите членки следва да могат да 
определят различни компетентни органи 
за изпълнението на широкообхватните 
задължения, установени в настоящата 
директива.

разследване и прилагане на 
законодателството. Определените 
компетентни органи следва да са 
независими от доставчиците на 
платежни услуги и следва да 
разполагат с подходящи ресурси за 
изпълнението на своите задължения.
Държавите членки следва да могат да 
определят различни компетентни органи 
за изпълнението на широкообхватните 
задължения, установени в настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Потребителите следва да имат 
достъп до ефикасни и ефективни 
процедури за извънсъдебно разрешаване 
на спорове, възникнали във връзка с 
права и задължения, установени по 
силата на настоящата директива. Достъп 
до този вид процедури вече е осигурен с 
Директива 2013/.../ЕС що се отнася до 
съответните договорни спорове.
Потребителите следва да имат достъп 
обаче до извънсъдебни процедури за 
разрешаване на спорове също и в 
случаите на преддоговорни спорове 
относно права и задължения, 
възникнали по силата на настоящата 
директива, например когато на 
потребителите е отказан достъп до 
платежна сметка за основни операции.
Спазването на разпоредбите на 
настоящата директива налага 
обработването на лични данни на 
потребителите, което е уредено в 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 

(35) Потребителите следва да имат 
достъп до ефикасни и ефективни 
извънсъдебни процедури за подаване на 
жалби и разрешаване на спорове, 
възникнали във връзка с права и 
задължения, установени по силата на 
настоящата директива. Достъпът до 
алтернативни процедури за 
разрешаване на спорове следва да бъде 
улеснен и компетентните органи 
следва да изпълняват редица 
критерии, като например за 
равнопоставеното представителство 
на доставчици и потребители. Достъп 
до този вид процедури вече е осигурен с 
Директива 2013/.../ЕС що се отнася до 
съответните договорни спорове.
Потребителите следва да имат достъп 
обаче до извънсъдебни процедури за 
разрешаване на спорове също и в 
случаите на преддоговорни спорове 
относно права и задължения, 
възникнали по силата на настоящата 
директива, например когато на 
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1995 г. за защита на физическите лица 
при обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни17.
Следователно в настоящата директива 
следва бъдат спазени разпоредбите, 
установени в Директива 95/46/ЕО и в 
националните закони за нейното 
прилагане.

потребителите е отказан достъп до 
платежна сметка за основни операции.
Спазването на разпоредбите на 
настоящата директива налага 
обработването на лични данни на 
потребителите, което е уредено в 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
1995 г. за защита на физическите лица 
при обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни.
Следователно в настоящата директива 
следва бъдат спазени разпоредбите, 
установени в Директива 95/46/ЕО и в 
националните закони за нейното 
прилагане.

Or. en

Изменение 23

Предложение за директива
Съображение 35a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35а) За да се гарантира ефикасното 
прилагане на настоящата директива, 
компетентните органи следва да 
определят конкретни условия за 
ефикасни и възпиращи санкции, които 
отчитат насоките на ЕБО относно 
видовете и нивата на санкциите, 
налагани върху сметките. Всяка 
санкция или друга мярка, налагана от 
компетентните органи в резултат на 
нарушение на националните 
разпоредби, транспониращи 
настоящата директива, следва да се 
публикува незабавно.

Or. en
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Изменение 24

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(36) С цел да се постигнат целите, 
определени в настоящата директива, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
определяне на стандартизирана 
терминология на равнището на ЕС за 
платежните услуги, които са общи за 
няколко държави членки, и 
съответстващите определения. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да осигури едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. en

Изменение 25

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(38) Ежегодно и за първи път — до 
три години от влизането в сила на 
настоящата директива, държавите 
членки следва да получават на годишна 
база надеждни статистически данни за 
функционирането на мерките, които се 
въвеждат с настоящата директива. Те 
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следва да използват всички релевантни 
източници на информация и да 
съобщават тази информация на 
Комисията.

следва да използват всички релевантни 
източници на информация и да 
съобщават тази информация на 
Комисията. Комисията следва да 
представи годишен отчет въз основа 
на получената информация.

Or. en

Изменение 26

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(39) Следва да бъде извършен преглед 
на настоящата директива четири
години след влизането ѝ в сила, за да 
бъдат взети под внимание промените на 
пазара, като например появата на нови 
видове платежни сметки и платежни 
услуги, както и промените в други 
области на правото на Съюза и 
натрупаният от държавите членки опит.
Той следва да включва оценка на 
интегрирането на банкирането на 
дребно в рамките на Съюза и на 
предлагането на висококачествени 
услуги на потребителите на 
платежни сметки. В прегледа следва 
да се направи оценка на това дали в 
резултат на въведените мерки е 
постигнато по-добро разбиране от 
страна на потребителите по отношение 
на таксите по платежните сметки, по-
добра съпоставимост на платежните 
сметки и улеснено прехвърляне на тези 
сметки. В него следва също така да се 
определи колко платежни сметки за 
основни операции са били открити, 
включително от потребителите, които 
преди това не са притежавали банкова 
сметка. Прегледът следва да включва 
подробна пътна карта за 
въвеждането на преносимост на 
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платежни услуги по отношение на 
предлаганите пакетни продукти, е 
достатъчна и дали са необходими 
допълнителни мерки. Комисията следва 
да представи доклад на Европейския 
парламент и на Съвета, придружен, в 
зависимост от случая, от законодателни 
предложения.

номерата на платежните сметки в 
рамките на Съюза. Следва да се 
прецени и дали удълженият срок за 
доставчиците на платежни услуги, 
които извършват прехвърляне от и до 
сметки извън ЕЗПЕ, да бъде запазен за 
по-дълъг период от време, както и дали 
разпоредбите относно информацията, 
която следва да бъде предоставяна от 
доставчиците на платежни услуги по 
отношение на предлаганите пакетни 
продукти, е достатъчна и дали са 
необходими допълнителни мерки.
Комисията следва да представи доклад 
на Европейския парламент и на Съвета, 
придружен, в зависимост от случая, от 
законодателни предложения.

Or. en

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

к) „такси“ означава плащания и 
санкции, които потребителят дължи на 
доставчика на платежни услуги за 
предоставянето на платежни услуги или 
други услуги, свързани с обслужването 
на платежна сметка;

Or. en

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) „директен дебит“ означава платежна н) „директен дебит“ означава платежна 
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услуга по задължаване на платежна 
сметка на платеца, когато платежната 
операция се извършва по инициатива на 
получателя въз основа на дадено от 
платеца съгласие;

услуга по задължаване на платежна 
сметка на платец, когато платежната 
операция се извършва по инициатива на 
получателя въз основа на дадено от 
платеца съгласие на получателя, на 
доставчика на платежни услуги на 
получателя или на доставчика на 
платежни услуги на платеца;

Or. en

Изменение 29

Предложение за директива
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Разпоредби за стандартизирана 
терминология във връзка с платежни
сметки

Or. en

Изменение 30

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в 
член 20, съставят предварителен списък 
на най-представителните платежни 
услуги, за които се събират такси на 
национално равнище. В списъка са 
включени над 25 платежни услуги или 
услуги, представляващи поне 90 % от 
обема на услугите, за които се 
събират такси на национално 
равнище. Той съдържа термини и 
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определения за всяка от включените в 
него услуги.

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С цел да бъдат подпомогнати 
компетентните органи във връзка с 
прилагането на критериите от 
алинея 1 и относителната тежест 
на тези критерии за целите на 
параграф 1, ЕБО разработва насоки в 
съответствие с член 16 от Регламент 
(ЕС) № 1093/2010.

Or. en

Изменение 32

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 33

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. След публикуването в Официален 
вестник на Европейския съюз на 
посочените в параграф 4 делегирани 
актове всяка държава членка незабавно 
включва, където е приложимо,
стандартизираната терминология на 
равнището на ЕС, приета по силата на 
параграф 4, в предварителния списък по 
параграф 1 и публикува изчерпателен 
списък на най-представителните 
платежни услуги, за които се 
събират такси на национално 
равнище.

Or. en

Изменение 34

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 36

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Когато една или повече платежни 
услуги се предлагат като част от пакет 
от платежни услуги, в документа с 
информация за таксите се посочва 
таксата за целия пакет, услугите,
включени в пакета, както и техния 
брой, а също и таксата за всяка услуга, 
която не е включена в пакета.

Or. en

Изменение 37

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

3a. Документът с информация за 
таксите включва съответните услуги 
от изчерпателния списък с най-
представителните услуги, посочени в 
член 3, параграф 5, както и 
съответните такси за всяка услуга.
Той също следва да посочва дали 
схемата за гарантиране на 
депозитите е приложима към 
сметката и дали се извършват поне 
две независими оценки за 
кредитоспособност, когато това е 
възможно.

Or. en

Изменение 38

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 39

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

задължение за доставчиците на 
платежни услуги да съставят речник 
на термините, използвани във връзка 
с предлаганите по платежните 
сметки платежни услуги.

Or. en

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Речникът включва:
а) изчерпателен списък на най-
представителните услуги, посочени в 
член 3, параграф 5, в който се използва 
стандартизирана терминология и 
свързаните с нея определения;
б) пояснения относно 
допълнителните платежни услуги, 
предлагани от доставчика на 
платежни услуги по платежните 
сметки, които не попадат в обхвата 
на буква а) и имат отношение към 
функционирането на сметките;
Държавите членки гарантират, че в 
предоставения съгласно първа алинея 
речник се използва ясен, недвусмислен, 
неподвеждащ език, като се избягват 
техническите термини.

Or. en

Изменение 41

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

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

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

Or. en

Изменение 42

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 26 за 
определяне на стандартизиран 
формат на представяне на документа 
с информация за таксите, неговия общ 
знак и поредността, в която услугите, 
включени в изчерпателния списък по 
член 3, параграф 5, се изброяват в 
документа с информация за таксите след 
провеждането на потребителско 
изпитване, за да се гарантира, че 
документът с информация за 
таксите е удобен за ползване от 
потребителите.

Or. en

Изменение 43

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

Сведение за платените такси Сведение за личната сметка

Or. en

Изменение 44

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
ежемесечно и ежегодно предоставят на 
потребителите безплатно сведение за 
техните платежни сметки.

Or. en

Изменение 45

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) по целесъобразност, лихвените 
проценти, прилагани по отношение 
на сметката;

Or. en

Изменение 46

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

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

б) общия размер на платените такси за 
всяка предоставена платежна услуга
или други услуги, свързани с 
обслужването на сметката, 
предоставяни през съответния период;

Or. en

Изменение 47

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 48

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) броят дни, в които е бил теглен 
овърдрафт и общият размер на 
лихвата или таксите, свързани с 
овърдрафта през съответния период;

Or. en

Изменение 49

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

вв) предварителни или последващи 
известия за промени в таксите или 
лихвените проценти, прилагани по 
отношение на сметката;

Or. en

Изменение 50

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вг) по целесъобразност, 
предварителни известия за таксите, 
които ще се начислят през следващия 
период, и таксите, които ще се 
начисляват, ако потребителят не 
предприеме необходимите стъпки, за 
да ги избегне.

Or. en

Изменение 51

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 52

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 26 за 
определяне на формата на сведението за
личната сметка, неговия общ знак и 
поредността, в която услугите, 
включени в изчерпателния списък по 
член 3, параграф 5, се изброяват в 
сведението за личната сметка.
Потребителското изпитване на 
сведението за личната сметка и на 
речника ще се проведе във всички 
държави членки преди тяхното 
прилагане, за да се гарантира, че те са 
удобни за ползване.

Or. en

Изменение 53

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация за договорите и услугите Съобщения, в които се използва 
стандартизирана терминология

Or. en

Изменение 54

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

всички съобщения до потребителите, 
включително в съобщенията за 
договори и в маркетинговите 
материали, доставчиците на платежни 
услуги използват по целесъобразност 
стандартизираната терминология, 
съдържаща се в изчерпателния 
списък на най-представителните 
платежни услуги по член 3, параграф 5.

Or. en

Изменение 55

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Като наименование на конкретни 
платежни услуги в съобщенията
относно договорите и в 
маркетинговите материали до 
клиентите доставчиците на платежни 
услуги могат да използват търговски 
марки, при условие че ясно посочат, 
когато е приложимо, съответстващия им
термин от изчерпателния списък със 
стандартизираната терминология на 
Съюза, посочен в член 3, параграф 5.
Доставчиците на платежни услуги
могат да използват търговски
наименования в документа с 
информация за таксите или в сведението 
за таксите, при условие че това 
допълва стандартизираната 
терминология и служи като 
второстепенно обозначаване на 
услугите или предлаганите сметки.

Or. en
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Изменение 56

Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уебсайтове за съпоставяне на таксите Уебсайтове за съпоставяне на таксите 
на национално равнище

Or. en

Изменение 57

Предложение за директива
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Портал на Съюза за уебсайтове за 

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

Or. en
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Изменение 58

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат достъп до поне 
един независим и обществено 
достъпен уебсайт, който се 
администрира от или от името на 
компетентен орган или всеки друг 
компетентен обществен орган, който 
съпоставя изплащаните или 
начислявани по сметката лихви, 
както и таксите, начислявани от 
доставчиците на платежни услуги за 
услугите, предлагани по платежните 
сметки на национално ниво, в 
съответствие с параграфи 2 и 3. В 
допълнение уебсайтът за съпоставяне 
на таксите предоставя на 
потребителите информация относно 
стандартизираната терминология на 
Съюза, относно достъпа до 
платежните сметки, включително 
до платежните сметки за основни 
операции, както и относно 
процедурите по прехвърляне на 
сметки на национално равнище и на 
равнището на Съюза.

Or. en

Изменение 59

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки създават схема за 
доброволна акредитация на 
поддържаните от частни оператори 
уебсайтове за съпоставяне на таксите, 

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

лихвите, изплащани или начислявани 
по салдото на сметката, както и на
таксите, начислявани от доставчиците 
на платежни услуги за услугите, които 
се предлагат по платежните сметки. За 
да получат акредитация, поддържаните 
от частни оператори уебсайтове за 
съпоставяне на такси:

Or. en

Изменение 60

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) имат системи за избягване и 
управление на конфликти на 
интереси между оператора на 
уебсайта за съпоставяне на такси и 
доставчиците на платежни услуги, за 
да се гарантира, че всяка пряка или 
непряка собственост, контрол или 
търговско отношение между 
доставчиците на платежни услуги и 
операторите на уебсайтове не 
препятстват съответствието с 
букви аб), ав), аг) и г);

Or. en

Изменение 61

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) ясно разкрива техните 
собственици и финансиране;

Or. en
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Изменение 62

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) ясно посочва критериите, които 
се използват за определяне на 
препоръчителна платежна сметка на 
потребител на платежна услуга;

Or. en

Изменение 63

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аг) са безпристрастни дотолкова 
доколкото не поместват на 
началната си страница или на 
страниците за съпоставяне на 
цените реклами от доставчици на 
платежни услуги, техни агенти, 
свързани дружества или търговски 
марки;

Or. en

Изменение 64

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съставени са на ясен език и в 
съответните случаи в тях са 
използвани термините, посочени в 

б) съставени са на ясен и недвусмислен 
език и по целесъобразност в тях се 
използва стандартизираната 
терминология, посочена в член 3, 
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член 3, параграф 5; параграф 5;

Or. en

Изменение 65

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставят актуална информация; в) предоставят точна и актуализирана
информация и посочват датата на 
последната актуализация;

Or. en

Изменение 66

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) осигуряват на потребителите 
обективни и изчерпателни 
резултати, които дават пълен отчет 
за всички критерии за търсене, 
избирани от потребителите и в 
случаите, когато представяната 
информация не представлява пълен 
преглед на пазара — ясен отчет в 
тази връзка преди да бъдат 
визуализирани резултатите;

Or. en

Изменение 67

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато няма акредитиран уебсайт 
съгласно параграф 2, държавите 
членки гарантират създаването на 
уебсайт от компетентния орган, 
посочен в член 20, или от всеки друг 
компетентен орган. Когато има 
акредитиран уебсайт в съответствие 
с параграф 2, държавите членки 
могат да вземат решение за 
създаването на допълнителен 
уебсайт от компетентния орган, 
посочен в член 20, или от всеки друг 
компетентен орган. Уебсайтовете, 
поддържани от компетентния орган в 
съответствие с параграф 1, отговарят на 
условията, посочени в параграф 2, 
букви а)—д).

3. Уебсайтовете, поддържани от или от 
името на компетентния орган или от 
всеки друг компетентен орган в 
съответствие с параграф 1, отговарят на 
условията, посочени в параграф 2, 
букви а)—д).

Or. en

Измениние 68

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. ЕБО изготвя проект на 
регулаторни технически стандарти, 
с които допълнително се 
разработват и прецизират 
критериите за акредитация на 
уебсайтовете за съпоставяне на 
такси, посочени в член 7, параграф 2.
ЕБО представя на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до …
На Комисията се делегира 
правомощието за приемане на 
посочените в първата алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010.
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Or. en

Изменение 69

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки запазват правото 
си да откажат или да отнемат 
акредитацията на частните оператори в 
случай на неспазване на задълженията 
по параграф 2.

4. Държавите членки отказват или 
отнемат акредитацията на частните 
оператори в случай на повтарящо се 
или продължаващо неспазване на 
задълженията по параграф 2.

Or. en

Изменение 70

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки гарантират, 
че потребителите са информирани 
относно наличността на 
уебсайтовете, посочени в параграф 1, 
и относно акредитираните 
уебсайтове в съответствие с 
параграф 2. Компетентните органи 
осигуряват подходяща информация, 
включително по целесъобразност 
поддържат обществено достъпен 
регистър на акредитираните 
уебсайтове за съпоставяне на 
национално равнище.

Or. en
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Изменение 71

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 72

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Параграф 1 не се прилага в случаите, 
в които заедно с платежната сметка се 
предлагат само платежни услуги 
съгласно определението в член 4, 
параграф 3 от Директива 2007/64/ЕО 
или в точка 1 от приложение I към 
Директива 2013/36/ЕС [ДКИ IV].

Or. en

Изменение 73

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2
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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 
която периодичните плащания трябва да 
бъдат извършвани от сметката, открита 
при приемащия доставчик на платежни 
услуги.

2. Услугата по прехвърляне на платежна 
сметка се извършва по инициатива на 
приемащия доставчик на платежни 
услуги. За тази цел приемащият 
доставчик на платежни услуги получава
от потребителя писмено разрешение за 
изпълнението на услугата по 
прехвърляне на платежна сметка. С 
разрешението потребителят може да 
предостави или да се въздържи от
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 да предостави или да се 
въздържи от 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 която периодичните 
плащания трябва да бъдат извършвани 
от сметката, открита при приемащия 
доставчик на платежни услуги.

Or. en

Изменение 74

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

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

прехвърлянето на платежната сметка;

Or. en

Изменение 75

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 все още 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;

Or. en

Изменение 76

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
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Изменение 77

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 78

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. От доставчика на платежни 
услуги не се изисква да закрие 
платежната сметка в съответствие 
с параграф 6, буква г), ако 
потребителят има непогасени 
задължения към него. Доставчикът 
на платежни услуги незабавно 
информира потребителя, когато 
непогасените задължения 
препятстват закриването на 
платежната му сметка.

Or. en

Изменение 79

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 80

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 все още 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;

Or. en

Изменение 81

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 всяко оставащо 
положително салдо по платежната 
сметка по сметката, водена от 
приемащия доставчик на платежни 
услуги;

Or. en
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Изменение 82

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.

9. В случая по параграф 8 сроковете, 
определени в параграфи 3, 4 и 6, се 
удвояват, освен във връзка с операции, 
които попадат в обхвата на член 1 
от Регламент (ЕС) № 260/2012 
[ЕЗПЕ]. Настоящата разпоредба 
подлежи на преглед в съответствие с 
член 27.

Or. en

Изменение 83

Предложение за директива
Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Автоматично пренасочване

1. Държавите членки гарантират, че 
ще бъде създаден механизъм, с който 
плащанията да се пренасочват 
автоматично от една платежна 
сметка в друга, в съчетание с 
автоматично генериране на 
съобщения до получателите или 
платците при пренасочване на 
преводи.
2. ЕБО ще оказва техническо 
съдействие на компетентните 
органи при изграждането на 
автоматизирани системи за 
пренасочване.

Or. en
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Изменение 84

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

Or. en

Изменение 85

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 

1. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, имат право да открият и 
използват платежни сметки за основни 
операции. Това право се прилага 
независимо от местопребиваването 
на потребителя. Критерии, като 
например равнище на доходите, 
заетост, кредитна история, ниво на 
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предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.

задлъжнялост или очакван оборот 
няма да бъдат вземани под внимание 
при откриването на платежни сметки 
за основни операции.

Or. en

Изменение 86

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. 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 от настоящия 
член;
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) налице е механизъм, който помага 
на потребителите без постоянен 
адрес да отговорят на изискванията 
от глава II от Директива 2005/60;
г) налице е механизъм, който 
гарантира, че потребителите без 
достъп до банкови услуги, както и 
уязвимите и мобилните 
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потребители, са информирани за 
наличността на платежни сметки за 
основни операции;
д) упражняването на правото по 
параграф 1 няма да бъде 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 вече е титуляр 
на платежна сметка за основни 
операции в държавата членка;
ж) услугата по прехвърляне, 
определена в членове 10 и 11, 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;
Държавите членки могат 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, предоставяни от 
този доставчик на платежни услуги и 
когато освобождаването не 
накърнява правото на достъп на 
потребителите.

Or. en

Изменение 87

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

Or. en

Изменение 88

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 е титуляр на 
платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия, 
което му дава възможност да използва 
платежните услуги, посочени в член 16, 
параграф 1;

Or. en

Изменение 89

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 
доставчиците на платежни услуги 
обработват молбите за достъп до 
платежна сметка за основни 
операции в срок от две календарни 
седмици от получаването на 
попълнена молба, включително 
документ, доказващ самоличността.
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, както и за причината за 
отказа, освен ако оповестяването на 
тази информация би било в 
противоречие с целите на националната 
сигурност и на съществуващите 
алтернативни механизми за 
разрешаване на спорове.

Or. en

Изменение 90

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

Изменение 91

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



PR\941438BG.doc 57/74 PE514.602v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) кредитни преводи. (3) кредитни преводи, включително 
нареждания за периодични преводи.

Or. en

Изменение 92

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. Държавите членки могат 
да дадат възможност на
доставчиците на платежни услуги да 
предлагат временни буферни 
механизми за кредитиране за много 
малки суми, където таксите за тези 
средства се разкриват отделно на 
потребителя и са поне също толкова 
изгодни, колкото и таксите за 
овърдрафт на доставчика.

Or. en

Изменение 93

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. На Комисията се дават 
правомощия да приема делегирани 
актове съгласно член 24 с цел да се 
актуализира списъкът на услугите, 
предоставяни по платежните 
сметки за основни операции, като се 
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има предвид развитието на 
платежните инструменти и 
технологии.

Or. en

Изменение 94

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. Държавите членки 
гарантират, че платежната сметка 
за основни операции е винаги 
платежната сметка с най-ниската 
такса за предоставяне на минимален 
пакет от платежни услуги в 
съответната държава членка 
съгласно член 16, параграфи 1 и 2.

Or. en

Изменение 95

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 в 
съответствие с обичайната 
политика за ценообразуване на 
доставчика.

Or. en
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Изменение 96

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – уводна 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 
разумна горна граница за общия 
размер годишни такси въз основа на 
един или няколко от следните критерии:

Or. en

Изменение 97

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в общия размер на разходите, 
свързани с предоставянето на 
платежната сметка за основни 
операции;

заличава се

Or. en

Изменение 98

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;

Or. en
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Изменение 99

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 разрешаване на спорове най-малко 2 
месеца, преди то да влезе в сила.

Or. en

Изменение 100

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
въвеждането на мерки за повишаване 
на обществената осведоменост
относно възможността за ползване на 
платежни сметки за основни операции, 
ценовите условия по тях, процедурите 
за упражняване на правото на достъп до 
платежна сметка за основни операции и 
начините за достъп до алтернативно 
разрешаване на спорове.

1. Държавите членки гарантират, че 
обществеността е осведомена
относно възможността за ползване на 
платежни сметки за основни операции, 
ценовите условия по тях, процедурите 
за упражняване на правото на достъп до 
платежна сметка за основни операции и 
начините за достъп до алтернативно 
разрешаване на спорове. Държавите 
членки гарантират, че мерките за 
комуникация са целенасочени, 
отговарят на основните нужди и 
поводи за безпокойство на 
потребителите без достъп до 
банкови услуги, както и на тези на 
уязвимите и мобилните 
потребители.
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Or. en

Изменение 101

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2

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 са 
независими от доставчиците на 
платежни услуги и притежават всички 
правомощия и средства, 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.

Or. en

Изменение 102

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат достъп до 
ефикасни и ефективни процедури за 
извънсъдебно разрешаване на спорове 
във връзка с права и задължения, 
възникнали съгласно настоящата 
директива.

1. Държавите членки установяват 
адекватни и ефикасни процедури за
подаване на жалби и извънсъдебно 
разрешаване на спорове между
потребителите и доставчиците на 
платежни услуги във връзка с права и 
задължения, възникнали съгласно 
настоящата директива. За тази цел 
държавите членки определят 
съществуващи органи и, когато е 
целесъобразно, създават нови такива.
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Or. en

Изменение 103

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги се 
придържат към един или повече 
алтернативни органи за разрешаване 
на спорове, които отговарят на 
следните изисквания:
а) давностният срок за внасянето на 
спора в съда спира да тече за 
времетраенето на алтернативната 
процедура за разрешаване на спорове;
б) процедурата е безплатна или 
изисква заплащането на умерена 
такса, както е постановено в 
националното законодателство;
в) страните имат достъп до 
процедурата не само по електронен 
път;
г) доставчиците, потребителите и 
други ползватели имат 
равнопоставено представителство.

Or. en

Изменение 104

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от 
органите, които отговарят за такива 
процедури за извънсъдебно 
разрешаване на спорове, да си 
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сътрудничат при уреждането на 
трансгранични спорове.

Or. en

Изменение 105

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки уведомяват 
Комисията и ЕБО относно органите, 
посочени в параграф 1 (шест месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива) и впоследствие незабавно 
уведомяват Комисията за промени в 
тези органи.

Or. en

Изменение 106

Предложение за директива
Член 22 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Административни мерки и санкции Административни мерки и прилагане 
на санкции

Or. en

Изменение 107

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. При определянето на вида 
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административни мерки и размера на 
административните такси, 
компетентните органи вземат под 
внимание:
а) тежестта и продължителността 
на нарушението;
б) размера на реализираната печалба 
или избегнатата загуба от 
отговорното физическо или 
юридическо лице, когато размерът им 
може да бъде определен;
в) загубите, произтекли за трети 
страни в резултат на нарушението, 
доколкото могат да бъдат 
определени;
г) финансовите възможности на 
отговорния доставчик на платежни 
услуги;
д) минали нарушения на 
разпоредбите, възприети с 
прилагането на директивата, от 
доставчика на платежни услуги;
е) степента на съдействие, което 
отговорният доставчик на платежни 
услуги оказва на компетентния орган.

Or. en

Изменение 108

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. ЕБО издава насоки за 
компетентните органи съгласно 
член 16 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010 относно видовете 
административни наказания и други 
административни мерки, както и 
относно размера на 
административните санкции.
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Or. en

Изменение 109

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи своевременно 
публикуват информация за всяко 
наказание или друга мярка, наложена 
за нарушаване на националните 
разпоредби, транспониращи 
настоящата директива, 
включително информация относно 
вида и естеството на нарушението.

Or. en

Изменение 110

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Държавите членки уведомяват 
Комисията относно разпоредбите във 
връзка с наказанията до [18 месеца 
след влизане в сила на настоящата 
директива] и относно всякакви 
последващи изменения във връзка с 
тях.

Or. en

Изменение 111

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 23, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и 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.

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 23, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения в 
срок от три 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 
три месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 112

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – уводна 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:

Ежегодно и за първи път в срок до [3 
години след влизането в сила на 
настоящата директива], държавите 
членки предоставят на Комисията 
информация по следните въпроси:

Or. en

Изменение 113

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя годишен отчет 
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въз основа на информацията, 
получена от държавите членки.

Or. en

Изменение 114

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) броя на акредитираните съгласно 
член 7 уебсайтове за съпоставяне на 
таксите;

б) броя на акредитираните съгласно 
член 7 уебсайтове за съпоставяне на 
таксите и най-добрите практики във 
връзка с повишаване на 
удовлетвореността на 
потребителите от уебсайтовете за 
съпоставяне на таксите;

Or. en

Изменение 115

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) броя на прехвърлените платежни 
сметки, средния размер на таксата за 
прехвърляне на платежна сметка, броя 
на случаите, в които е отказано 
прехвърляне на платежна сметка.

в) броя на прехвърлените платежни 
сметки, средния срок за извършване на 
процедурата по прехвърляне на 
платежна сметка, средния размер на 
таксата за прехвърляне на платежна 
сметка, броя на случаите, в които е 
отказано прехвърляне на платежна 
сметка, най-често срещаните 
проблеми, с които се сблъскват 
потребителите по време на 
процедурата по прехвърляне на 
платежни сметки.

Or. en
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Изменение 116

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) данни относно броя потребители 
без достъп до банкови услуги в 
държавата членка.

Or. en

Изменение 117

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

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 й, който при необходимост 
се придружава от предложение.

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

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 
хармонизирането и интегрирането на 
банкирането на дребно в рамките на 
Съюза и равнищата на конкуренция и 
средния размер на таксите в 
държавите членки;
в) стратегии с цел повишаване на 
прозрачността и съпоставимостта 
на предоставяните в Съюза 
платежни услуги в рамките на Съюза, 
включително прозрачност на бизнес 
моделите и инвестиционни 
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стратегии и социална корпоративна 
отговорност;
г) оценка на ползите и разходите 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 за периода от 
транспонирането на директивата 
досега;
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 
върху други платежни сметки, които 
предлагат подобни услуги.

Or. en
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Изменение 118

Предложение за директива
Член 28 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Чрез дерогация от разпоредбите 
на параграфи 1 и 2, държавите членки 
приемат, публикуват и прилагат 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за изпълнение на:
а) членове 4–8 до [15 месеца след 
влизането в сила на настоящата 
директива];
б) член 11а във връзка с операции в 
рамките на държавата членка — до 1 
януари 2016 г., и във връзка с операции 
в рамките на Съюза — до 1 януари 
2020 г.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На вътрешния пазар на ЕС протича процес на нарастваща взаимна свързаност и 
модернизация. В хода на кризата и приемането на нови държави членки вътрешната 
миграция на работници, студенти и учащи ще продължи да се увеличава.
Едновременно с това непрекъснато намалява ролята на наличните пари като стока, 
която централните банки предоставят публично и безвъзмездно на потребителите. В 
днешно време потребителите в много държави членки извършват големи покупки по 
електронен път. С цел борба със сенчестата икономика и данъчните измами някои 
държави членки са ограничили размера на плащанията в брой.

Следователно в интерес на обществото и икономиката е да се гарантира на всички 
граждани достъп до съвременни платежни услуги, които отговарят на висок стандарт за 
качество и са конкурентоспособни. Предвид опита от кризата Европейският съюз 
следва да разглежда също така като приоритет възстановяването на доверието на 
потребителите в европейския финансов сектор. За тази цел клиентите на банките се 
нуждаят от по-голяма прозрачност за таксите по платежните сметки. С цел 
стабилизиране на засегнатите от кризата общества императив на деня са и надеждните 
социални гаранции.

Благодарение на по-добрите възможности за прехвърляне на платежни сметки за 
клиентите на банките може да се стигне до разчупване на негъвкавите и до голяма 
степен неконкурентни пазари и до по-нататъшното им развитие съобразно нуждите на 
потребителите. Сигурните в правно отношение процедури за трансгранично 
прехвърляне на платежни сметки са важни, за да се гарантират правата на мобилните 
граждани в целия вътрешен пазар. Ръстът на трансгранични прехвърляния на платежни 
сметки следва и занапред да допринася за привлекателни като качество и цена 
предложения за платежни услуги във всички държави членки.

Предложението за директива на Комисията трябва да бъде приветствано от гледна 
точка на доброто демократично сътрудничество между Комисията и Парламента. Това 
е така, тъй като с приемането през 2012 г. на доклада по собствена инициатива относно 
достъпа до основни банкови услуги Европейският парламент призова за бързо 
представяне на законодателна инициатива за прокарване на правото на достъп до 
основни платежни услуги.

1. Съпоставимост на таксите по платежните сметки

Комисията иска клиентите на банките да получат по-добър поглед върху предлаганите 
платежни сметки. Поради това доставчиците на платежни услуги трябва да използват 
едни и същи понятия за едни и същи услуги. Националните надзорни органи и 
Комисията трябва да предоставят на участниците на пазара стандартизирани понятия и 
определения за основните платежни услуги. Клиентите трябва да знаят преди 
сключването на договор какви разноски ще имат с избора на дадена платежна сметка.
Това съответства на правната практика на други пазари, където задължението за 
посочване на цената е стандарт. Освен това доставчиците на платежни услуги трябва да 
подготвят стандартизирани сведения с информация за таксите и речници с определения 
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на най-разпространените платежни услуги, както и да информират редовно и подробно 
клиентите за разноските, свързани с използваните услуги. С оглед да се гарантира 
съпоставимост при по-голям обем от информация, документите с информация за 
таксите и лични сведения за сметките следва да бъдат подложени на оценка в 
потребителски тест.

В някои държави членки с висок дял на хората без платежна сметка допитванията 
показват, че е налице фундаментално недоверие на потребителите в банките. Предвид 
факта, че клиентите на банките поверяват значителна част от имуществото си на една 
банка, която може директно да инкасира такси, лихви и глоби, по мнение на 
докладчика е абсолютно необходима пълна прозрачност. Следователно прозрачността 
на таксите е важен инструмент за справяне с явлението „без платежна сметка“, за 
модернизиране на европейската икономика, а също и за ограничаване на сивата 
икономика.

Освен това във всяка държава членка трябва да има най-малко един уебсайт, на който 
да се съпоставя ценовата структура на операторите, предлагащи платежни сметки.
Доверието в тези уебсайтове е от централно значение. Следователно предложението на 
Комисията надзорните органи да акредитират уебсайтовете с оглед на изпълнението на 
минимални стандарти за независимост и пълнота на услугите им, е стъпка в правилната 
посока. Проектодокладът допълва критериите за акредитация. При това надзорните 
органи във всички държави членки следва да изготвят свое собствено предложение за 
съпоставяне на офертите за платежни сметки в своята държава членка. В допълнение, с 
цел да се отговори на нуждите на мобилните потребители, портал на ЕС следва да 
информира на национално равнище относно уебсайтовете за съпоставяне на такси.

По този начин клиентите на банките ще имат достъп до информация с високо и 
постоянно качество, за да могат лесно да съпоставят съотношението цена/услуга за 
платежните сметки на различните доставчици на платежни услуги.

2. Прехвърляне на платежни сметки

В повечето държави членки пазарът на платежни сметки се характеризира с ниска 
мобилност на потребителите. Според проучване на Евробарометър от 2012 г. само 16 % 
от запитаните притежатели на платежни сметки заявяват, че са си открили нова 
платежна сметка през предходните пет години. В резултат на слабата конкуренция през 
последните години стана възможно значителното увеличаване на таксите за 
поддържане на платежна сметка в някои държави. Може да се очаква, че чрез 
облекчения и правна сигурност за потребителите при прехвърляне на сметка офертите 
ще бъдат в по-голяма степен съобразени с техните потребности и че в средносрочен 
план иновациите ще засилят конкурентоспособността на европейските доставчици на 
платежни услуги.

Инициативата на Комисията има за цел да установи ясни отговорности при 
прехвърлянето на платежни сметки. Предложеният от Комисията подход следва 
прилаганите вече стандарти на Комитета на европейската банкова индустрия (EBIC) за 
прехвърляне на платежни сметки. Недостатък на този доброволен ангажимент обаче е 
ниската степен на неговото познаване и нееднаквото му прилагане от доставчиците на 
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платежни услуги. Освен това предложението на Комисията предвижда да се опрости 
прехвърлянето на платежните сметки зад граница.

И този подход на Комисията заслужава подкрепа по принцип и е необходим с цел 
коригиране на пазарните несъвършенства. С оглед на това, че даденият продукт 
„платежна сметка“ е много чувствителен, правилно е на потребителите да се 
предоставят конкретна подкрепа и гаранции, когато искат да прехвърлят сметката си.
Поради това докладчикът подкрепя предложения от Комисията метод, включително 
използването му за трансгранично прехвърляне на платежни сметки в рамките на ЕС.
Държавите членки обаче следва да предлагат допълнителни автоматизирани системи за 
насочване на плащания, каквито вече се използват с голям успех в някои от тях. Опитът 
показва, че проблемите и забавянията, свързани с прехвърлянето на платежна сметка, 
обикновено се дължат на неизпълнение от трети страни, които не пренасочват бързо 
плащанията си. Така оставащата несигурност и съответно необходимото време за 
пълното приключване на прехвърлянето на платежна сметка намалява 
привлекателността на смяната на доставчик на платежни услуги. Европейският банков 
надзорен орган следва да подкрепя държавите членки при създаването на съответни 
модели. В перспектива следва да се пристъпи към въвеждането на общоевропейски 
преносим номер на сметка.

3. Достъп до платежни сметки за основни операции („Основна сметка“)

Според последни проучвания въпросът за правото на платежна сметка притежава едно 
досега подценявано измерение. Инициативата на Комисията има предвид две целеви 
групи. В изследване на Световната банка се стига до заключението, че 56 милиона 
граждани, живеещи в ЕС, все още не могат да използват основна сметка. Около 
половината от тази група обаче има желание за откриване на платежна сметка.
Независимо от това, че в някои държави членки проблемът „без платежна сметка“ се 
проявява изключително остро, все още в почти всички държави членки потребителите, 
поради своето финансово състояние, се натъкват на проблеми при достъпа до платежна 
сметка, която могат да си позволят. Наред с тази група, обаче, от общоевропейското 
право на платежна сметка за основни операции трябва да се възползват и граждани, 
които живеят извън своята държава по произход. Понастоящем 15,8 милиона граждани 
се ползват от свободата на движение като граждани на Съюза. Към тях се добавят 
20,2 милиона мигранти от държави извън ЕС, чиято интеграция се затруднява без 
правото на платежна сметка.

Платежната сметка е основна стока. Платежните сметки са още по-важни предвид 
факта, че плащанията в брой все повече се изместват от форми за безкасови плащания, 
включително електронни. Това, че Комисията има намерение да прокара правото на 
платежна сметка за основни операции в целия ЕС, е значителен принос към 
изграждането на единен пазар в услуга на гражданите. За да могат гражданите наистина 
да се възползват от правото си на платежна сметка обаче, някои текстове от проекта на 
Комисията трябва да бъдат прецизирани.

С цел създаване на равни конкурентни условия на вътрешния пазар, но и за да не бъде 
застрашено правото на достъп на потребителите в отдалечени региони, следва всички 
доставчици на платежни услуги по възможност да бъдат задължени да включат в 
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офертата си основни сметки по смисъла на директивата. Изключения от това правило 
могат да се правят само в ограничени случаи и въз основа на обективни критерии.
Освен това достъпът до платежни сметки за основни операции не трябва да се 
ограничава до потребители, които нямат платежна сметка в съответната държава.
Клиентите трябва да могат да заменят обикновена платежна сметка, която не отговаря 
на изискванията им, с платежна сметка за основни операции.

Друг основен момент се отнася до разноските, които се начисляват на клиентите на 
банките за използването на основна сметка. Такива сметки следва да се предлагат без 
такса или срещу разумна такса. Във всеки случай компетентните органи следва да 
определят задължителен максимален размер на разноските. Основните сметки по 
принцип следва да представляват най-изгодните налични сметки, предлагани от 
доставчиците на платежни услуги.


