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Изменение 68
Корнелис де Йонг

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) Уебсайтовете за съпоставяне на 
такси са ефективно средство за 
потребителите при оценката на 
предимствата на различните оферти за 
платежни сметки, както и относно 
общите банкови политики във връзка 
със социалната отговорност,
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.

Or. en

Изменение 69
Корнелис де Йонг

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да получат безпристрастна 
информация относно банковите такси, 
потребителите следва да имат достъп до 
уебсайтове за съпоставяне на такси, 
които са оперативно независими от 

(19) За да получат безпристрастна 
информация относно банковите такси, 
както и относно общите банкови 
политики във връзка със социалната 
отговорност, потребителите следва да 
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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.

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.

Or. en

Изменение 70
Оле Шмид

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Широко разпространена е 
практиката доставчиците на платежни 
услуги да предлагат платежни сметки 
като част от пакети, в които са 
включени други финансови продукти 
или услуги. Тази практика може да бъде 
начин доставчиците на платежни услуги 
да разнообразят предлагането си и да се 

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

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

Or. en

Изменение 71
Отмар Карас
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Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

като теглене на суми, електронни 
преводи или платежни карти. Поради 
това тези услуги следва да бъдат 
изключени от обхвата на тези 
разпоредби.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се прави разграничаване между платежна сметка, която е част от 
пакет от платежни услуги, и платежна сметка, която се предлага съвместно с други 
финансови услуги, напр. застраховка. Необходимо е потребителите да бъдат 
информирани относно компонентите на пакета, който закупуват, както и цената на 
този пакет плюс допълнителните разходи за финансовите услуги, които също могат 
да бъдат закупени поотделно.

Изменение 72
Преслав Борисов

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 

(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.
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може да се окаже по-сложно, 
отколкото на национално ниво, и 
може да се наложи доставчиците на 
платежни услуги да приспособят и 
прецизират своите вътрешни 
процедури, за него следва да бъдат 
предвидени по-дълги срокове. При 
прегледа на предложената директива 
е необходимо да се прецени дали тези 
различни срокове да продължат да се 
прилагат.

Or. en

Изменение 73
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Съображение 24 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) Във всички държави членки 
следва да бъдат въведени 
автоматични услуги за пренасочване в 
случай на смяна на банковата сметка. 
Европейската комисия следва да 
извърши предварителен анализ 
относно установяването на система 
за осигуряване на преносимостта на 
номера на платежната сметка в 
целия ЕС.

Or. en

Изменение 74
Корнелис де Йонг

Предложение за директива
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) С цел улесняване на 
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прехвърлянето на платежни сметки 
в дългосрочен план е необходима 
система за преносимост на номера на 
платежната сметка в целия ЕС. На 
Европейската комисия следва да бъде 
предоставено правомощие да извърши 
задълбочен анализ на разходите и 
ползите и проучване на техническата 
осъществимост във връзка с 
преносимостта на номера на 
платежната сметка в целия ЕС, с 
оглед на това да се намери 
технически осъществим и ефикасен 
начин за прилагането на тази 
политика през следващите години. 
Междувременно в държавите членки 
като временно решение следва да 
бъдат въведени автоматични услуги 
за пренасочване.

Or. en

Изменение 75
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

предоставя при спазване на 
изискванията на Директива 2005/60/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 26 октомври 2005 г. за 
предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризъм16, по-специално във връзка с 
процедурите за надлежна проверка на 
клиентите.

__________________ __________________
16 ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15. 16 ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.

Or. en

Изменение 76
Оле Шмид

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(27) Потребителите, които законно 
пребивават в Съюза и които нямат 
платежна сметка в определена държава 
членка, следва да бъдат в състояние да 
открият и използват платежна сметка за 
основни операции в тази държава 
членка. За да се гарантира възможно 
най-широк достъп до такива сметки, 
потребителите следва да имат достъп до 
тях независимо от финансовото си 
положение и от местопребиваването 
си. В днешни дни е необходимо 
потребителите да имат достъп до 
банкова сметка, за да могат 
ефективно и пълноценно да участват 
във финансовата и социалната 
общност. Потребителите, които не 
разполагат с банкова сметка, са 
принудени да използват пари в брой, 
което не само ограничава избора им 
на начин на плащане и води до 
изключването им от електронните 
трансакции, но също така е и по-
скъпо. Освен това правото на достъп до 
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тероризъм16, по-специално във връзка с 
процедурите за надлежна проверка на 
клиентите.

платежна сметка за основни операции 
във всяка държава членка следва да се 
предоставя при спазване на 
изискванията на Директива 2005/60/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 26 октомври 2005 г. за 
предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризъм16, по-специално във връзка с 
процедурите за надлежна проверка на 
клиентите.

__________________ __________________
16 ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15. 16 ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.

Or. en

Изменение 77
Корнелис де Йонг

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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 равнище или 
редовност на доходите, заетост, 
кредитна история или лично 
положение, и т.н. Освен това правото 
на достъп до платежна сметка за 
основни операции във всяка държава 
членка следва да се предоставя при 
спазване на изискванията на Директива 
2005/60/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 26 октомври 2005 г. за 
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предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризъм16, по-специално във връзка с 
процедурите за надлежна проверка на 
клиентите.

предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризъм16, по-специално във връзка с 
процедурите за надлежна проверка на 
клиентите.

__________________ __________________
16 ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15. 16 ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.

Or. en

Изменение 78
Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

__________________ __________________
16 ОВ L 309, 25.11.2005, стр. 15. 16 ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.

Or. de

Изменение 79
Преслав Борисов

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(28) Държавите членки гарантират, че 
всички доставчици на платежни услуги 
предлагат на потребителите платежни 
сметки за основни операции. Достъпът 
до тях не трябва да бъде прекалено 
труден, нито да е свързан с твърде 
големи разходи за потребителите. С цел 
да се минимизира рискът за 
потребителите от финансово 
изключване, държавите членки следва 
да осигурят по-добро обучение в 
областта на финансите, включително в 
рамките на училищното образование, и 
да вземат мерки срещу 
свръхзадлъжнялостта. Освен това 
държавите членки следва да насърчават 
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.
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Or. en

Изменение 80
Оле Шмид

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(28) Държавите членки следва да 
гарантират, че банките, извършващи 
дейност в областта на банкирането 
на дребно, предлагат на потребителите 
платежни сметки за основни операции. 
Достъпът до тях не трябва да бъде 
прекалено труден, нито да е свързан с 
твърде големи разходи за 
потребителите. В тази връзка държавите 
членки следва да гарантират, че 
освобождаването се основава 
единствено на изискванията, 
посочени в Директива 2005/60/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета 
от 26 октомври 2005 г. за 
предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането 
на тероризъм16, по-специално във 
връзка с процедурите за надлежна 
проверка на клиентите. С цел да се 
минимизира рискът за потребителите от 
финансово изключване, държавите 
членки следва да осигурят по-добро 
обучение в областта на финансите, 
включително в рамките на училищното 
образование, и да вземат мерки срещу 
свръхзадлъжнялостта. Освен това 
държавите членки следва да насърчават 
провеждането на инициативи от 
доставчиците на платежни услуги, 
които са насочени към предоставяне на 
платежни сметки за основни операции, 
съчетано с обучение по финансови 
въпроси.

Or. en



AM\1006208BG.doc 15/60 PE521.598v01-00

BG

Изменение 81
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 82
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 83
Евелин Гебхарт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) „законно пребиваващ“ означава 
всеки гражданин на ЕС или лице от 
трета държава, пребиваващи законно 
на територията на ЕС, включително 
студенти, работници и служители и 
бездомни лица без постоянен адрес;

Or. en
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Изменение 84
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 85
Корнелис де Йонг

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) „прехвърлящ доставчик на платежни 
услуги“ означава доставчик на 
платежни услуги, от когото 
потребителят прехвърля 
платежната сметка;

Or. en

Изменение 86
Корнелис де Йонг

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „приемащ доставчик на платежни 
услуги“ означава доставчик на 
платежни услуги, към когото се 
прехвърля информацията за всички 

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

платежната сметка;

Or. en

Изменение 87
Едвард Кожушник

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

k) „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;

k) „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; санкциите и 
плащанията за нарушаването на 
договорните задължения не се 
считат за такси;

Or. cs

Изменение 88
Преслав Борисов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

платежна сметка или закриване на 
предишната сметка; прехвърляне е 
възможно само на сметка с 
положително или нулево салдо;

Or. en

Обосновка

Доставчиците на платежни услуги не следва да плащат дебитите, нито да поемат 
кредитния риск на потребителя.

Изменение 89
Преслав Борисов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

с а) „работен ден“ означава ден, в 
който съответните доставчици на 
платежни услуги осъществяват 
дейност, необходима за изпълнението 
на съответните задачи, посочени в 
настоящата директива. 

Or. en

Изменение 90
Преслав Борисов

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 

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в 
член 20, съставят предварителен списък 
на услугите, свързани с платежната 
сметка, представляващи 80 % от най-
представителните платежни услуги, 
свързани с платежната сметка, за 
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такси на национално равнище. Списъкът 
съдържа термини и определения за 
всяка от включените в него услуги.

която се събират такси на национално 
равнище. Списъкът съдържа термини и 
определения за всяка от включените в 
него услуги. Всяка услуга има само 
едно наименование.

Or. en

Изменение 91
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 92
Едвард Кожушник

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 

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в 
член 20, съставят предварителен списък, 
в който са включени най-малко 
10 платежни услуги, представляващи 
поне 60 % от най-представителните 
платежни услуги, за които се събират 
такси на национално равнище. Списъкът 
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съдържа термини и определения за 
всяка от включените в него услуги.

съдържа термини и определения за 
всяка от включените в него услуги.

Or. cs

Изменение 93
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 94
Корнелис де Йонг

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 

1. Държавите членки гарантират, че в 
подходящи срокове преди сключването 
на договор за платежна сметка с 
потребителя доставчиците на платежни 
услуги предоставят на потребителя и го 
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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.

информират с документ с информация 
за таксите, в който е включен списъкът 
на всички услуги, свързани с 
платежната сметка, и съответните 
такси за всяка от тези услуги. В случай 
на промени, потребителят бива 
подробно осведомен.

Or. en

Изменение 95
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 96
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 97
Отмар Карас

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Целта на изменението е изясняване на това какво следва да включва документът с 
информация за таксите.

Изменение 98
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

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, 

4. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в 
член 20, разработват общ речник, в 
който е включен най-малко списъкът с 
платежните услуги, посочени в 
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посочени в параграф 1, и свързаните с 
тях определения.

параграф 1, и свързаните с тях 
определения, и го предоставят на 
доставчиците на платежни услуги, 
които го предоставят на 
разположение на потребителите.

Or. en

Изменение 99
Оле Шмид

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Доставчиците на платежни 
услуги трябва да изпълнят 
посочените по-горе изисквания в срок 
от дванадесет месеца след 
публикуването на стандартизирания 
списък на ЕС, посочен в член 3, 
параграф 5, и приемането на акта за 
изпълнение, посочен в параграф 7 от 
настоящата разпоредба.

Or. en

Изменение 100
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко веднъж годишно при поискване
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителите сведение 
за всички такси, платени от тях по 
техните платежни сметки. Това 
сведение може да бъде предоставено 
на потребителите по електронен 
път или на хартиен носител според 
договореното между страните.
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Or. en

Изменение 101
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко веднъж на тримесечие, но за 
предпочитане веднъж месечно, 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят безплатно на 
потребителите сведение за всички 
такси, платени от тях по техните 
платежни сметки, по пощата или по 
електронна поща, когато титулярят 
на сметката е свързал сметката със 
системата за онлайн банкиране.

Or. en

Изменение 102
Едвард Кожушник

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. cs
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Изменение 103
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки гарантират, 
че потребителите получават 
предварително изчерпателна 
информация в писмен и електронен 
вид, когато даден доставчик на услуги 
планира да повиши таксите преди 
публикуването на годишното 
сведение.

Or. en

Изменение 104
Преслав Борисов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) единичната такса, начислена за всяка 
услуга, или в случай на пакет, 
таксата за целия пакет, считайки го 
за една услуга, колко пъти услугата е 
била използвана през съответния 
период, както и датата, на която е била 
използвана;

Or. en

Изменение 105
Преслав Борисов

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 услуга или 
предоставени пакети от услуги през 
съответния период;

Or. en

Изменение 106
Преслав Борисов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 107
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 108
Преслав Борисов
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Предложение за директива
Член 5 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки гарантират, 
че потребителите се 
предупреждават предварително, 
когато даден доставчик на платежни 
услуги планира да повиши таксите 
преди публикуването на годишното 
сведение.

Or. en

Изменение 109
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 110
Корнелис де Йонг

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че в 1. Държавите членки гарантират, че в 
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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.

информацията за своите договори и 
услуги доставчиците на платежни 
услуги използват в съответните случаи 
термините и определенията, съдържащи 
се в списъка на всички услуги, свързани 
с платежната сметка, по член 3, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 111
Корнелис де Йонг

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Като наименование на своите услуги 
в информацията относно договорите и 
услугите доставчиците на платежни 
услуги могат да използват търговски 
марки, при условие че посочат, когато е 
приложимо, съответстващия им термин 
от списъка на всички услуги, свързани с 
платежната сметка, посочен в 
член 3, параграф 1. Доставчиците на 
платежни услуги не използват 
търговски марки в документа с 
информация за таксите или в сведението 
за таксите.

Or. en

Изменение 112
Катрин Стайлър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 113
Серджо Гаетано Коферати

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) са безпристрастни и посочват 
ясно критериите, използвани за 
определяне на препоръчителна 
платежна сметка на ползвателя на 
платежни услуги;

Or. en

Изменение 114
Серджо Гаетано Коферати

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) не показват реклами от 
доставчиците на платежни услуги, 
техни представители, свързани 
дружества или марки на началната 
страница или на уебстраниците за 
съпоставяне;

Or. en

Изменение 115
Преслав Борисов
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Предложение за директива
Член 7 - параграф 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 116
Катрин Стайлър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 117
Серджо Гаетано Коферати

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) разполагат с действащи системи 
за избягване на конфликт на 
интереси, за да се гарантира, че 
никакви преки или непреки 
отношения на собственост или 
стопански отношения не пречат на 
спазването на условията, изброени в 
настоящия параграф;
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Or. en

Изменение 118
Едвард Кожушник

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

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).

заличава се

Or. cs

Изменение 119
Вим ван де Камп

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 

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 за всички 
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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.

продукти и услуги, които са част от
пакетния продукт

Or. en

Обосновка

В Нидерландия и някои други държави като Белгия обикновено потребителят плаща 
една обща такса за стандартна платежна сметка. Разделянето на разходите 
поотделно за услуга ще усложни и вероятно ще оскъпи цената за потребителите, тъй 
като повечето услуги са трансакционни услуги, което означава прилагането на такса, 
плащана на трансакция. Пакетната такса, която включва всички стандартни услуги, 
е най-евтина в Нидерландия в сравнение с другите държави членки.

Изменение 120
Отмар Карас

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират, че 
когато платежните сметки се предлагат 
заедно с други финансови услуги или 
продукти като част от пакетен продукт, 
доставчикът на платежни услуги 
уведомява потребителя дали е възможно 
платежната сметка да бъде закупена 
отделно и — ако това е така —
осигурява информация поотделно за 
разходите и таксите, свързани с всеки 
един от финансовите продукти и 
услуги, предлагани в пакетния продукт, 
доколкото те могат да бъдат 
закупени поотделно.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се прави разграничаване между платежна сметка, която е част от 
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пакет от платежни услуги, и платежна сметка, която се предлага съвместно с други 
финансови услуги, напр. застраховка. Необходимо е потребителите да бъдат 
информирани относно компонентите на пакета, който закупуват, както и цената на 
този пакет плюс допълнителните разходи за финансовите услуги, които също могат 
да бъдат закупени поотделно.

Изменение 121
Ханс-Петер Майер, Сабине Ферхайен, Андреас Шваб, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 8 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Придобиването на дял в 
кооперативно дружество не се счита 
за продукт или услуга по смисъла на 
параграф 2.

Or. de

Обосновка

Много потребители управляват финансовото си положение, като се организират 
колективно като кооперативни банки. Тъй като в същността на кооперативното 
дружество стои фактът, че ползвателите са и членове, някои кооперативни банки 
поставят членството като условие за откриване на разплащателна сметка. При 
положение че ЕС насърчава кооперативните дружества като вид юридическо лице, 
наред с другото, чрез Устава на Европейското кооперативно дружество, въобще не е 
неприемливо членството да се поставя като условие за откриването на сметка.

Изменение 122
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Разпоредбите във връзка с 
прехвърлянето, така както са 
установени в глава ІІІ, се прилагат 
единствено по отношение на 
прехвърлянето на платежни сметки 
в една държава членка. Всяка държава 
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платежни услуги, намиращ се на 
територията на Съюза.

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

Or. en

Изменение 123
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 124
Корнелис де Йонг

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на прехвърлянето 
между доставчици на платежни 
услуги на национално равнище, 
държавите членки могат да запазват 
или установяват разпоредби, които се 
отклоняват от посочените в член 10, 



PE521.598v01-00 36/60 AM\1006208BG.doc

BG

ако това води до ефикасни резултати, 
които несъмнено са в интерес на 
потребителя. Това се прилага по-
специално по отношение на 
съществуващите системи за 
прехвърляне на услуги.

Or. en

Изменение 125
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 10 - параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 126
Серджо Гаетано Коферати

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) обезпечава в продължение на поне 
една година механизъм за 
автоматизирано прехвърляне на 
нарежданията за периодични преводи 
и директните дебити към сметката 
на потребителя, водена от 
приемащия доставчик на платежни 
услуги.
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(Настоящата буква от параграфа е -а). 
Настоящото трябва да се сложи преди 
буква а).

Or. en

Изменение 127
Евелин Гебхарт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) закрива платежната сметка; г) закрива безплатно платежната 
сметка;

Or. en

Изменение 128
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 10 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 129
Вим ван де Камп
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Предложение за директива
Член 10 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

A pan-European switching infrastructure will be costly and very difficult to accomplish due to 
practical challenges such as: the very high cost of setting up automated procedures 
throughout the EU (including non-euro zone countries), language barriers (i.e. in the case of 
Greece, Cyprus, Bulgaria, differences in respective alphabets), exchange rate risks, 
conversion of accounts and account mandates across multiple currencies (including non-
Eurozone countries) as well as ensuring that insurance contract obligations are respected.
Such an infrastructure is unnecessary not only due to the lack of current demand but also due 
to the very absence of justification for the service, as a change of country generally means a 
change of service providers and/or creditors for the customer. As regards the coherence with 
the Single Euro Payment Area (SEPA), it is suggested that the switching service would only 
apply within a Member State.

Изменение 130
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 10 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 131
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 132
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 133
Преслав Борисов
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Предложение за директива
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите членки гарантират, че 
прехвърлящият доставчик на платежни 
услуги не събира такси от потребителя 
при закриването на платежната сметка 
при него.

Or. en

Изменение 134
Преслав Борисов

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 на 
потребителя не се начисляват такси
от прехвърлящия или приемащия 
доставчик на платежни услуги за нито 
една от услугите, предвидени в член 10.

Or. en

Изменение 135
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 136
Корнелис де Йонг

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 137
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 138
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, не са обект на дискриминация 
въз основа на своята националност или 
местопребиваване, когато подават 
искане за откриване на платежна сметка 
или се опитват да открият и използват 
платежна сметка в рамките на Съюза. В 
допълнение към това притежаването 
на платежна сметка за основни 
операции по никакъв начин не е 
дискриминиращо. Не се позволява 
никаква дискриминация, която е 
очевидна, например като различен 
външен вид на картата, различна 
сметка или номер на картата.

Or. en

Изменение 139
Едвард Кожушник

Предложение за директива
Член 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 15 заличава се
Право на достъп до платежна сметка 
за основни операции
1. Държавите членки гарантират, че 
най-малко един доставчик на 
платежни услуги на тяхната 
територия предлага на 
потребителите платежни сметки за 
основни операции. Държавите членки 
гарантират, че платежни сметки за 
основни операции се предлагат не 
само от доставчици на платежни 
услуги, чието предлагане на сметки е 
изцяло въз основа на онлайн 
банкиране.
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.
3. Доставчиците на платежни услуги 
не могат да откажат искане за 
откриване на платежна сметка за 
основни операции, освен в следните 
случаи:
a) когато потребителят вече е 
титуляр на платежна сметка при 
доставчик на платежни услуги на 
тяхната територия, което му 
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позволява да използва платежните 
услуги, посочени в член 17, параграф 1;
б) когато не са изпълнени условията, 
определени в глава II от Директива 
2005/60/ЕО.
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.
5. Държавите членки гарантират, че 
в случаите, посочени в параграф 3, 
буква б), доставчикът на платежни 
услуги взема подходящи мерки в 
съответствие с глава III от 
Директива 2005/60/ЕО.
6. Държавите членки гарантират, че 
достъпът и използването на 
платежна сметка за основни 
операции не са обвързани с покупката 
на допълнителни услуги.

Or. cs

Изменение 140
Преслав Борисов

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 

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

от доставчици на платежни услуги, 
чието предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.

Or. en

Изменение 141
Едвард Кожушник

Предложение за директива
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират, че най-
малко един доставчик на платежни 
услуги на тяхната територия предлага 
на потребителите платежни сметки за 
основни операции.

Or. cs

Изменение 142
Катрин Стайлър

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, 

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

чието предлагане на сметки е изцяло въз 
основа на онлайн банкиране.

Or. en

Изменение 143
Оле Шмид

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки гарантират, 
че когато на даден потребител е 
отказана платежна сметка на 
свободния пазар, отказното писмо на 
доставчика на платежни услуги 
задължително съдържа информация 
за законното право на основна 
платежна сметка и органа за 
алтернативно разрешаване на 
спорове, както и неговите данни за 
контакт.

Or. en

Изменение 144
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. 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. Държавите членки 
гарантират, че упражняването на това 
право не е трудно или обременяващо за 
потребителя. Преди откриването на 
платежна сметка за основни операции 
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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.

доставчиците на платежни услуги 
проверяват дали потребителят е титуляр 
или не на платежна сметка на тяхната 
територия.

Or. en

Изменение 145
Евелин Гебхарт

Предложение за директива
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 146
Отмар Карас
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Предложение за директива
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, имат право да открият и 
използват платежна сметка за основни 
операции при доставчика или 
доставчиците на платежни услуги, 
посочени в параграф 1. Това право се 
прилага независимо от 
местопребиваването на потребителя. 
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 вече не е 
титуляр на платежна сметка на тяхната 
територия. За тази цел потребителят 
може да предостави на доставчика на 
платежни услуги клетвена 
декларация или декларация от 
финансова институция, в която се 
посочва, че на потребителя е било 
отказано откриване на редовна 
платежна сметка.

Or. en

Обосновка

Спорно е дали може или следва на доставчиците на платежни услуги да бъде 
позволено, поради защита на данните, да проверяват дали потребителят е титуляр 
на платежна сметка на тяхната територия. Ето защо те следва да приемат 
клетвена декларация от потребителя, че той/тя вече не е титуляр на платежна 
сметка или декларация от поне една финансова институция, че на потребителя е била 
отказана подобна платежна сметка.

Изменение 147
Корнелис де Йонг
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Предложение за директива
Член 15 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки гарантират, 
че уязвимите групи в обществото, 
като например бездомните лица, 
както и неграмотните лица или 
лицата с ниска степен на 
грамотност и възрастните лица, се 
подпомагат активно при 
откриването на платежна сметка за 
основни операции чрез, наред с
другото, насърчаване на сключване на 
меморандуми за разбирателство 
между банковия сектор и 
неправителствените организации, 
ангажирани с подпомагане на тези 
уязвими групи.

Or. en

Изменение 148
Преслав Борисов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) когато са установени 
престъпления като измама.

Or. en

Изменение 149
Биргит Колин-Ланген

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

ба) когато потребителят вече е 
титуляр на платежна сметка за 
основни операции в друга държава 
членка.

Or. de

Изменение 150
Отмар Карас

Предложение за директива
Член 15 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато потребителят е 
предоставил невярна информация с 
цел да получи платежна сметка за 
основни операции, а в противния 
случай, т.е. при предоставянето на 
вярна информация, би му било 
отказано правото да получи такава 
сметка;

Or. en

Изменение 151
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 152
Едвард Кожушник

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 16 заличава се
 Характеристики на платежната 
сметка за основни операции
1. Държавите членки гарантират, че 
по платежната сметка за основни 
операции се предоставят следните 
платежни услуги:
a) услуги, позволяващи извършването 
на всички операции по откриване, 
използване и закриване на платежна 
сметка;
б) услуги, позволяващи внасяне на 
пари по платежна сметка;
в) услуги, позволяващи теглене на 
пари в брой от платежната сметка в 
рамките на Съюза;
г) изпълнение на следните платежни 
операции в рамките на Съюза:
1) директни дебити;
2) платежни операции, извършвани 
чрез платежна карта, включително 
онлайн плащания;
3) кредитни преводи.
2. За всички услуги, посочени в 
параграф 1, държавите членки 
определят минимален брой операции, 
които ще бъдат предоставени на 
потребителя срещу евентуалната 
такса по член 17. Определя се 
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приемлив минимален брой на 
операциите съобразно обичайната 
търговска практика в съответната 
държава членка.
3. Държавите членки гарантират, че 
за управлението и извършването на 
платежни операции от платежната 
си сметка за основни операции 
потребителят може да използва 
системата за онлайн банкиране на 
доставчика на платежни услуги, ако 
той разполага с такава.
4. Държавите членки гарантират, че 
на потребителя не се предлага 
овърдрафт заедно с платежната 
сметка за основни операции.

Or. cs

Изменение 153
Жан-Пиер Оди

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 
като част от основните операции на
платежната сметка.

Or. fr

Изменение 154
Едвард Кожушник

Предложение за директива
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 17 заличава се



AM\1006208BG.doc 53/60 PE521.598v01-00

BG

Такси по платежните сметки за 
основни операции
1. Държавите членки гарантират, че 
услугите, посочени в член 16, се 
предоставят от доставчиците на 
платежни услуги безплатно или 
срещу приемлива такса.
2. Държавите членки гарантират, че 
таксите, събирани от потребителя 
за неспазване на задълженията му по 
рамковия договор, са приемливи.
3. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи определят 
кое е приемлива такса въз основа на 
един или няколко от следните 
критерии:
a) нивото на доходите в държавата;
б) средното равнище на таксите по 
платежните сметки в съответната 
държава членка;
в) общия размер на разходите, 
свързани с предоставянето на 
платежната сметка за основни 
операции;
г) равнището на потребителските 
цени в държавата.
4. С цел да подпомогне 
компетентните органи, ЕБО 
разработва насоки в съответствие с 
член 16 от Регламент 
(ЕС) № 1093/2010.

Or. cs

Изменение 155
Преслав Борисов

Предложение за директива
Член 17 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 156
Жан-Пиер Оди

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.

Or. fr

Изменение 157
Едвард Кожушник

Предложение за директива
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. cs
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Изменение 158
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Член 17 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. fr

Изменение 159
Едвард Кожушник

Предложение за директива
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 18 заличава се
Рамкови договори и прекратяване
1. По отношение на рамковите 
договори за достъп до платежна 
сметка за основни операции се 
прилагат разпоредбите на Директива 
2007/64/ЕО, ако не е предвидено друго в 
параграфи 2 и 3.
2. Доставчикът на платежни услуги 
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може едностранно да прекрати 
рамков договор, когато е изпълнено 
поне едно от следните условия:
a) потребителят съзнателно е 
използвал сметката за престъпни 
дейности;
б) в продължение на над 12 
последователни месеца по сметката 
не е осъществена операция;
в) потребителят съзнателно е 
предоставил невярна информация, за 
да получи платежна сметка за 
основни операции, когато 
предоставянето на вярната 
информация би довело до 
невъзможност за упражняване на 
това право;
г) потребителят вече не пребивава 
законно в Съюза или впоследствие е 
открил втора платежна сметка в 
държавата членка, в която той вече е 
титуляр на платежна сметка за 
основни операции.
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.

Or. cs

Изменение 160
Жан-Пиер Оди

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

a) потребителят съзнателно е използвал 
сметката за престъпни дейности;

a) потребителят съзнателно е използвал 
сметката за престъпни дейности, 
изпиране на пари или финансиране на 
тероризма;

Or. fr

Изменение 161
Преслав Борисов

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

Изменение 162
Жан-Пиер Оди

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 12 
последователни месеца по сметката не е 
осъществена операция, въпреки 
двукратно предизвестяване, 
направено съответно след 10 и 11 
последователни месеца на липса на 
активност;

Or. fr

Изменение 163
Едвард Кожушник
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Предложение за директива
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 19 заличава се
Обща информация за платежните 
сметки за основни операции
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.
2. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 
предоставят на потребителите 
информация относно спецификата на 
предлаганите платежни сметки за 
основни операции, свързаните с тях 
такси и условията за тяхното 
ползване. Държавите членки 
гарантират също така осведомяване 
на потребителите относно факта, че 
покупката на допълнителни услуги не 
е задължително условие за достъп до 
платежна сметка за основни 
операции.

Or. cs

Изменение 164
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 19 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на платежни услуги 

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

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

Or. en

Изменение 165
Преслав Борисов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки подкрепят 
инициативи в образователните 
учреждения и консултантските 
служби за подобряване на 
финансовото образование, с цел борба 
със свръхзадлъжнялостта и 
минимизиране на риска за всички 
потребители от финансово 
изключване. Доставчиците на 
платежни услуги, които предлагат на 
потребителите консултиране и 
помощ при отговорното управление 
на техните финанси, следва да бъдат 
насърчавани.

Or. en

Изменение 166
Катрин Стайлър
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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 
притежават всички правомощия, 
необходими за изпълнението на 
задълженията им. Тези органи се 
консултират редовно със 
съответните заинтересовани 
страни, включително представители 
на потребителите, за да гарантират 
и наблюдават ефективното спазване 
на настоящата директива. 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.
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