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Изменение 38
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Уместно е да се определят дати на 
привеждане на операциите по превод и 
директен дебит в съответствие с тези 
технически изисквания, като 
същевременно пазарът остане отворен 
за допълнително развитие и 
нововъведения.

(12) Уместно е да се определи един 
краен срок на привеждане на 
операциите по превод и директен дебит 
в съответствие с тези технически 
изисквания, като същевременно пазарът 
остане отворен за допълнително 
развитие и нововъведения.

Or. en

Изменение 39
Simon Busuttil

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Уместно е да се определят дати на 
привеждане на операциите по превод и 
директен дебит в съответствие с тези 
технически изисквания, като 
същевременно пазарът остане отворен 
за допълнително развитие и 
нововъведения.

(12) Уместно е да се определят крайни 
срокове на привеждане на операциите 
по превод и директен дебит в 
съответствие с тези технически 
изисквания, като същевременно пазарът 
остане отворен за допълнително 
развитие и нововъведения. На 
доставчиците на разплащателни 
услуги и на ползвателите на
разплащателни услуги следва да се 
предостави достатъчно време за 
приспособяване към тези технически 
изисквания, но този срок не трябва 
непременно да води до забавяне на 
ползите за потребителите или до 
налагане на санкции на 
инициативните оператори, които 
вече са преминали към системите за 
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плащания ЕЗПЕ. За националните 
разплащателни операции 
доставчиците на разплащателни 
услуги следва да предоставят на 
своите непрофесионални клиенти 
необходимите услуги с цел да се 
гарантира гладък и сигурен преход
към техническите изисквания, 
установени в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 40
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Следва да бъдат определени 
различни крайни срокове за 
преминаване към ЕЗПЕ за операциите 
по превод и тези по директен дебит, 
за да бъдат отчетени разликите 
между тях. Европейските операции 
по превод и тези по директен дебит 
не са достигнали едно и също равнище 
на зрялост, тъй като директният 
дебит е по-сложен инструмент от 
превода, поради което за 
преминаването към ЕЗПЕ на 
операциите по директен дебит са 
необходими значително повече 
ресурси, отколкото за преминаването 
на операциите по превод.

заличава се

Or. en

Изменение 41
Simon Busuttil

Предложение за регламент
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Следва да бъдат определени 
различни крайни срокове за 
преминаване към ЕЗПЕ за операциите 
по превод и тези по директен дебит, 
за да бъдат отчетени разликите 
между тях. Европейските операции по 
превод и тези по директен дебит не са 
достигнали едно и също равнище на 
зрялост, тъй като директният 
дебит е по-сложен инструмент от 
превода, поради което за 
преминаването към ЕЗПЕ на 
операциите по директен дебит са 
необходими значително повече 
ресурси, отколкото за преминаването 
на операциите по превод.

(13) Следва да бъде определен общ срок
за преминаване към ЕЗПЕ за 
европейските операции по превод и тези 
по директен дебит, за да се позволи общ 
процес на преминаване в интерес на 
осигуряването на яснота и 
опростеност за потребителите.

Or. en

Изменение 42
Pascal Canfin

Предложение за регламент
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) В някои държави-членки 
съществуват специфични операции 
по директен дебит, които доста 
наподобяват операциите по 
разплащане с карти, като се има 
предвид, че платецът използва карта 
на мястото на продажбата, за да 
нареди разплащателната операция. 
Въпреки това основната схема за 
извършване на плащания е директен 
дебит. Картата се използва 
единствено за четене на данните с 
цел да се улесни електронното 
издаване на пълномощното, което 
платецът трябва да подпише в 
момента на продажбата. Поради 
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значителния обем на операциите, 
подобни разплащателни услуги не 
могат да бъдат класифицирани като 
продукт за определена пазарна ниша, 
но дори и това да е така, те са 
недостатъчни, докато не бъде 
намерен подходящ заместител на 
ЕЗПЕ. В тази връзка от 
заинтересованите страни се изисква 
да създадат подходящ заместител на 
ЕЗПЕ, който се одобрява от 
Комисията, преди постепенно да бъде 
преустановена употребата на 
съществуващите национални 
системи за директен дебит, които 
позволяват този вид операции.

Or. en

Изменение 43
Pascal Canfin

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За осигуряването на възможност за 
обжалване и получаване на обезщетение 
при неправилно прилагане на настоящия 
регламент, държавите-членки следва да 
създадат адекватни и ефективни 
процедури за извънсъдебно уреждане на 
спорове.

(20) За осигуряването на възможност за 
обжалване и получаване на обезщетение 
при неправилно прилагане на настоящия 
регламент, държавите-членки следва да 
създадат адекватни и ефективни 
процедури за извънсъдебно уреждане на 
спорове между ползвателите на
разплащателни услуги и 
доставчиците на разплащателни 
услуги.

Or. en

Изменение 44
Louis Grech
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Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В съответствие с член 290 от 
Договора Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове по отношение на 
актуализирането на техническите 
изисквания за преводите и директните 
дебити.

(22) В съответствие с член 290 от 
Договора Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове по отношение на 
актуализирането на техническите 
изисквания за преводите и директните 
дебити. От съществено значение е по 
време на подготвителната работа 
Комисията да проведе целесъобразни 
и прозрачни консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да гарантира едновременното, 
навременно и целесъобразно 
изпращане на съответните 
документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с Общото съгласие относно практическите условия за използването 
на делегирани актове.

Изменение 45
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Поради факта, че подготвителната 
работа за доставчиците на 
разплащателни услуги от държавите-
членки извън еврозоната ще бъде 
вероятно повече, на тези доставчици 
следва да бъде разрешено да отложат 
прилагането на техническите 

(23) Поради факта, че подготвителната 
работа за доставчиците на 
разплащателни услуги от държавите-
членки извън еврозоната ще бъде 
вероятно повече, на тези доставчици 
следва да бъде разрешено да отложат 
прилагането на техническите 
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изисквания за определен период. изисквания за определен период.
Държавите-членки извън еврозоната 
обаче следва спешно да спазят 
техническите изисквания с цел да се 
създаде истинска европейска зона за 
плащания, която ще укрепи 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 46
Pascal Canfin

Предложение за регламент
Съображение 28a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Европейският платежен съвет 
оказа значително влияние върху 
управлението на ЕЗПЕ. Понастоящем 
банковият сектор има водеща роля в 
Европейския платежен съвет, което 
доведе до изключване на интересите 
на ползвателите в процеса на вземане 
на решения относно ЕЗПЕ. 
Следователно е необходима реформа 
на управлението на ЕЗПЕ с цел да се 
гарантира, че процесът на вземане на 
решения ще бъде по-демократичен и 
прозрачен.

Or. en

Изменение 47
Pascal Canfin

Предложение за регламент
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такси
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Когато ползвателят на
разплащателните услуги е 
потребител, доставчикът на 
разплащателните услуги не налага по-
високи такси, коригирани спрямо 
инфлацията, за преводите и 
директните дебити за период от [10] 
години от датата, посочена в член 5, 
параграфи 1 и 2, отколкото 
наложените на ползвателя на 
разплащателните услуги за 
съответните или по отношение на 
съпоставимите с условията и 
техническите изисквания преводи и 
директни дебити на същата 
стойност съгласно националните 
разплащателни схеми от 1 декември 
2010 г.

Or. en

Изменение 48
Pascal Canfin

Предложение за регламент
Член 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
при директен дебит платецът има 
право на възстановяване на суми от 
своя доставчик на разплащателни 
услуги при разрешена операция за 
извършване на плащане, наредена от 
или чрез бенефициер, която вече е 
извършена. Възстановяването 
включва цялата сума на извършената 
разплащателна операция. В срок от 
30 работни дни от получаването на 
искане за възстановяване, 
доставчикът на разплащателни 
услуги възстановява пълната сума 
към датата на остойностяване на 
възстановената разплащателна 
операция.
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Or. en

Изменение 49
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на [12 месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент — да се въведе 
действителната дата] преводите се 
извършват в съответствие с посочените 
в точки 1 и 2 от приложението 
технически изисквания.

1. В рамките на [24 месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент — да се въведе 
действителната дата] преводите се 
извършват в съответствие с посочените 
в точки 1 и 2 от приложението 
технически изисквания.

Or. en

Изменение 50
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Преди датата, посочена в член 5, 
параграф 2, подадените от платеца 
съгласно националните схеми 
директни дебити се прехвърлят от 
доставчиците на разплащателни 
услуги безплатно и автоматично към 
схемата за директни дебити на 
ЕЗПЕ, освен ако платецът не 
обжалва преминаването в рамките на 
четири седмици.

Or. de

Изменение 51
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Преди датата, посочена в член 5, 
параграф 1, подадените от платеца 
съгласно националните схеми 
постоянни нареждания се прехвърлят 
от доставчиците на разплащателни 
услуги безплатно и автоматично към 
схемата на ЕЗПЕ, освен ако 
платецът не обжалва преминаването 
в рамките на четири седмици.

Or. de

Изменение 52
Pascal Canfin

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Доставчиците на разплащателни 
услуги на платеца и бенефициерът не 
налагат никакви такси в процеса на 
четене на данните, който осигурява 
данните за разплащателните 
операции, наредени посредством 
карта за разплащане в момента на 
продажбата, водеща до директен 
дебит.

Or. en

Изменение 53
Pascal Canfin

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) таксата цели ефикасното поемане на 
разходите от причинилата
операцията „R“ страна (платец, 
бенефициер, доставчик на 
разплащателна услуга на платеца или 
доставчик на разплащателна услуга 
на бенефициера), като се отчита 
наличието на транзакционни разходи, 
както и целта за защита на потребителя;

a) таксата предвижда доставчиците 
на разплащателна услуга да събират 
тази такса единствено от 
бенефициерите, наредили плащането; 
това не накърнява задължението на 
платеца за възстановяване на тази 
такса на бенефициера, когато 
платецът е виновен за причиняване 
на операцията „R“ без подходяща 
причина, която да отразява 
задълженията, произтичащи от 
договора, по който следва да се 
извърши плащане, както и целта за 
защита на потребителя;

Or. en

Изменение 54
Simon Busuttil

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) на потребителите не се налагат 
други суми във връзка с операции „R“, 
освен разходите, за които 
потребителят е пряко отговорен;

Or. en

Изменение 55
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
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Дерогация
1. Дадена държава-членка може да 
разреши на компетентните си органи 
да упражнят дерогация от някои от 
посочените в член 5, параграфи 1, 2 и 
3 изисквания до [36 месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент — да се въведе 
действителната дата] по отношение 
на преводите и директните дебити с 
кумулативен пазарен дял, изчислен въз 
основа на официалните 
статистически данни, публикувани 
всяка година от Европейската 
централна банка, в размер под 10 % 
от общия брой съответно преводи 
или директни дебити в тази 
държава-членка.
2. Дадена държава-членка може да 
разреши на компетентните си органи 
да упражнят дерогация от някои от 
посочените в член 5, параграфи 1, 2 и 
3 изисквания до [60 месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент — да се въведе 
действителната дата] по отношение 
на разплащателните операции, 
наредени чрез разплащателна карта 
на мястото на търговия и водещи до 
директно дебитиране на 
разплащателната сметка с IBAN или 
BBAN.
3. Когато държава-членка разреши на 
компетентните си органи да 
упражнят предвидената в параграфи 
1 и 2 дерогация, тя уведомява 
Комисията за това в рамките на [6 
месеца от влизането в сила на 
настоящия регламент — да се въведе 
действителната дата]. Държавите-
членки уведомяват Комисията за 
всички последващи промени.

Or. en
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Изменение 56
Simon Busuttil

Предложение за регламент
Член 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Информационни изисквания

1. Държавите-членки изискват от 
банките да предоставят ясна 
информация на потребителите 
относно ползите на системата и въз 
основа на това насърчават банките 
да преминават на ранен етап от 
BBAN към IBAN.
2. Банките предоставят ясна и 
разбираема информация на 
потребителите относно таксите във 
връзка с операции „R“ в интерес на 
прозрачността и защитата на 
потребителите.

Or. en

Изменение 57
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят за 
компетентни органи, натоварени с 
гарантиране на спазването на настоящия 
регламент, или публични органи, или 
организации, признати от националното 
право или от публични органи, 
специално оправомощени за тази цел от 
националното право (напр. 
националните централни банки).

1. Държавите-членки определят за 
компетентни органи, натоварени с 
гарантиране на спазването на настоящия 
регламент, или публични органи, или 
организации, признати от националното 
право или от публични органи, 
специално оправомощени за тази цел от 
националното право (напр. 
националните централни банки). Тези 
компетентни органи са независими 
органи, които действат от името на 
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заинтересованите страни, 
включително крайните ползватели, 
за да се гарантират равни условия за 
всички доставчици на превод и 
директен дебит, включително за нови 
доставчици.

Or. en

Изменение 58
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да гарантира, че определените в 
настоящия регламент технически 
изисквания се приемат от 
гражданите и предприятията на 
Съюза, тези публични органи 
провеждат информационни кампании 
с цел да се повиши обществената 
осведоменост.

Or. en

Обосновка

Публичните органи играят важна роля в информирането на обществото, тъй като 
на тях се падат 50 процента от всички преводи в много от държавите-членки.

Изменение 59
Louis Grech

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С решението за отмяна се прекратяват 
делегираните правомощия, посочени в 
него. Решението влиза в сила незабавно
или на посочена в него по-късна дата. 

3. С решението за отмяна се прекратяват 
делегираните правомощия, посочени в 
него. Решението влиза в сила в деня 
след неговото публикуване в 
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То не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила. То се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него по-късна 
дата. То не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила. То се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира правната сигурност е необходимо да се посочи конкретният 
момент. Формулировката е предложена стандартна клауза, предвидена в 
приложението към Общото съгласие относно практическите условия за използването 
на делегирани актове.

Изменение 60
Louis Grech

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от два месеца от датата на 
уведомлението Европейският парламент 
и Съветът могат да възразят срещу 
делегирания акт. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета този 
срок се удължава с един месец.

1. В срок от два месеца от датата на 
уведомлението Европейският парламент 
и Съветът могат да възразят срещу 
делегирания акт. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета този 
срок се удължава с два месеца.

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с Общото съгласие относно практическите условия за използването 
на делегирани актове.

Изменение 61
Louis Grech

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

2. Европейският парламент и Съветът 
могат в срок от шест седмици, 
считано от датата на 
уведомлението, да възразят срещу 
делегирания акт. В този случай актът 
спира да се прилага. Институцията, 
която възразява срещу делегирания акт, 
посочва причините за това.

2. Европейският парламент или Съветът 
могат да възразят срещу делегирания 
акт съгласно посочената в член 14, 
параграф 1 процедура. В този случай 
Комисията незабавно отменя акта 
след уведомлението относно 
решението за възражение от страна 
на Европейския парламент или 
Съвета. Институцията, която възразява 
срещу делегирания акт, посочва 
причините за това.

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с Общото съгласие относно практическите условия за използването 
на делегирани актове.

Изменение 62
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на разплащателни 
услуги, намиращи се в държава-членка, 
която не е приела еврото за своя 
национална парична единица, се 
съобразяват с разпоредбите на член 3 
най-късно до 31 октомври 2014 г. Ако 
обаче някоя от тези държави-членки 
въведе еврото преди 1 ноември 2013 г., 
доставчиците на разплащателни услуги, 
намиращи се в нея, се съобразяват с 
разпоредбите на член 3 в рамките на 
една година, считано от датата, на 
която съответната държава-членка 
е въвела еврото.

1. Доставчиците на разплащателни 
услуги, намиращи се в държава-членка, 
която не е приела еврото за своя 
национална парична единица, се 
съобразяват с разпоредбите на член 3 
най-късно до [да се въведе 
действителната дата – 36 месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент]. Ако обаче някоя от тези 
държави-членки въведе еврото, 
доставчиците на разплащателни услуги, 
намиращи се в нея, се съобразяват с 
разпоредбите на член 3 в рамките на 
същия срок като този на държавата-
членка, която вече е въвела еврото.
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Or. en

Обосновка

В полза на функционирането на вътрешния пазар всички държави-членки следва 
възможно най-бързо да спазят регламента.

Изменение 63
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на разплащателни 
услуги, намиращи се в държава-членка, 
която не е приела еврото за своя 
национална парична единица, се 
съобразяват с изискванията за преводи в 
евро, посочени в член 4 и точки 1 и 2 от 
приложението, и с изискванията за 
директни дебити в евро, посочени в 
член 4 и точки 1 и 3 от приложението, в 
рамките на [4 години от влизането в 
сила на настоящия регламент — да се 
въведе действителната дата]. Ако обаче 
някоя от тези държави-членки въведе 
еврото преди да са изтекли [3 години 
от влизането в сила на настоящия 
регламент — да се въведе 
действителната дата ], доставчиците 
на разплащателни услуги, намиращи се 
в нея, започват да спазват тези 
изисквания в рамките на една година, 
считано от датата, на която 
съответната държава-членка е 
въвела еврото.

2. Доставчиците на разплащателни 
услуги, намиращи се в държава-членка, 
която не е приела еврото за своя 
национална парична единица, се 
съобразяват с изискванията за преводи в 
евро, посочени в член 4 и точки 1 и 2 от 
приложението, и с изискванията за 
директни дебити в евро, посочени в 
член 4 и точки 1 и 3 от приложението, в 
рамките на [36 месеца от влизането в 
сила на настоящия регламент — да се 
въведе действителната дата]. Ако обаче 
някоя от тези държави-членки въведе 
еврото, доставчиците на разплащателни 
услуги, намиращи се в нея, спазват член 
4 в рамките на същия срок като този 
на държавата-членка, която вече е 
въвела еврото.

Or. en


