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Изменение 1
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че правото на 
достъп до платежни услуги следва да 
бъде гарантирано на потребителите в 
целия ЕС и че те следва да могат да 
ползват предимствата на единния пазар 
във всичките му аспекти; 

A. като има предвид, че правото на 
безплатен достъп до основни платежни 
услуги следва да бъде гарантирано на 
потребителите в целия ЕС и че те следва 
да могат да ползват предимствата на 
единния пазар във всичките му аспекти; 

Or. en

Изменение 2
Olle Schmidt

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че това право 
следва да е достъпно за всяко лице, 
което пребивава законно в Съюза, и че 
свободното движение на хора е жизнено 
важно, особено за студентите и 
служителите, командированите и 
сезонните работници, т.е. за всички 
лица, чиято дейност е свързана с 
трансгранична мобилност, но също 
така и за лица, които имат 
ограничени доходи или са изпаднали в 
неплатежоспособност;

Б. като има предвид, че това право 
следва да е достъпно за всяко лице, 
което пребивава законно в Съюза, и че 
свободното движение на хора е жизнено 
важно;

Or. en

Изменение 3
Hans-Peter Mayer
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Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че това право 
следва да се отнася и за лица, които 
искат да открият банкова сметка в 
държава членка, без да се налага да 
закрият вече съществуваща сметка в 
друга държава членка;

В. като има предвид, че това право 
следва да се отнася и за лица, които 
искат да открият банкова сметка в 
държава членка, тъй като имат 
връзка с тази държава, без да се налага 
да закрият вече съществуваща сметка в 
друга държава членка; 

Or. de

Изменение 4
Ashley Fox

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че това право 
следва да се отнася и за лица, които
искат да открият банкова сметка в 
държава членка, без да се налага да 
закрият вече съществуваща сметка в 
друга държава членка;

В. като има предвид, че това право 
следва да се отнася и за лица, които
трябва да открият банкова сметка в
повече от една държава членка поради 
съществуването на връзка с всяка 
една от тези държави членки;

Or. en

Изменение 5
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Съображение В a (ново)

Проектостановище Изменение

(Ва) като има предвид, че правото на 
достъп до основна разплащателна 
сметка не трябва да зависи от 
закупуването на допълнителни 
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банкови услуги и продукти;

Or. el

Изменение 6
Olle Schmidt

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че съществуващите
рестриктивни критерии за право на 
откриване на разплащателна сметка, 
наложени от доставчиците на 
разплащателни услуги, надхвърлят 
законовите изисквания и ограничават 
упражняването на правото на свободно 
движение на хора в Съюза;

Г. като има предвид, че съществуващите 
рестриктивни критерии за право на 
откриване на разплащателна сметка, 
наложени от доставчиците на 
разплащателни услуги, надхвърлят 
законовите изисквания и ограничават 
упражняването на правото на свободно 
движение в Съюза;

Or. en

Изменение 7
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Съображение Е

Проектостановище Изменение

Е. като има предвид, че въпреки че в 
своята работната програма за 2011 г. 
Комисията обявява намерението си да 
публикува законодателен инструмент 
относно достъпа до банкова сметка, на 
18 юли 2011 г. тя публикува само 
препоръка относно достъпа до банкова 
сметка с основни разплащателни 
функции (основна разплащателна 
сметка); като има предвид, че 
необходимата правна сигурност за 
гражданите може да бъде гарантирана 
единствено чрез законодателен 

Е. като има предвид, че въпреки че в 
своята работната програма за 2011 г. 
Комисията обявява намерението си да 
публикува законодателен инструмент 
относно достъпа до банкова сметка, на 
18 юли 2011 г. тя публикува само 
препоръка относно достъпа до банкова 
сметка с основни разплащателни 
функции (основна разплащателна 
сметка); като има предвид, че 
поетият от част от банките 
доброволен ангажимент все още не е 
успял да осигури по ефективен начин 
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инструмент; всеобщ достъп до основна 
разплащателна сметка; като има 
предвид, че необходимата правна 
сигурност за гражданите може да бъде 
гарантирана единствено чрез 
законодателен инструмент;

Or. de

Изменение 8
Emilie Turunen

Проектостановище
Съображение Е 

Проектостановище Изменение

Е. като има предвид, че въпреки че в 
своята работната програма за 2011 г. 
Комисията обявява намерението си да 
публикува законодателен инструмент 
относно достъпа до банкова сметка, на 
18 юли 2011 г. тя публикува само 
препоръка относно достъпа до банкова 
сметка с основни разплащателни 
функции (основна разплащателна 
сметка); като има предвид, че 
необходимата правна сигурност за 
гражданите може да бъде гарантирана 
единствено чрез законодателен 
инструмент;

Е. като има предвид, че въпреки че в 
своята работната програма за 2011 г. 
Комисията обявява намерението си да 
публикува законодателен инструмент 
относно достъпа до банкова сметка, на 
18 юли 2011 г. тя публикува само 
препоръка относно достъпа до банкова 
сметка с основни разплащателни 
функции (основна разплащателна 
сметка); като има предвид, че въпреки 
препоръката 15 държави членки все 
още не разполагат със законови или 
доброволни разпоредби, които 
задължават банките да предлагат 
основни банкови услуги; като има 
предвид, че необходимата правна 
сигурност за гражданите може да бъде 
гарантирана единствено чрез 
законодателен инструмент;

Or. en

Изменение 9
Olle Schmidt

Проектостановище
Съображение Е
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Проектостановище Изменение

Е. като има предвид, че въпреки че в 
своята работната програма за 2011 г. 
Комисията обявява намерението си да 
публикува законодателен инструмент 
относно достъпа до банкова сметка, на 
18 юли 2011 г. тя публикува само 
препоръка относно достъпа до банкова 
сметка с основни разплащателни 
функции (основна разплащателна 
сметка); като има предвид, че 
необходимата правна сигурност за 
гражданите може да бъде гарантирана
единствено чрез законодателен 
инструмент;

Е. като има предвид, че въпреки че в 
своята работната програма за 2011 г. 
Комисията обявява намерението си да 
публикува законодателен инструмент 
относно достъпа до банкова сметка, на 
18 юли 2011 г. тя публикува само 
препоръка относно достъпа до банкова 
сметка с основни разплащателни 
функции (основна разплащателна 
сметка); като има предвид, че 
необходимата за обществото правна 
сигурност може да бъде гарантирана по-
добре чрез законодателен инструмент;

Or. en

Изменение 10
Ashley Fox

Проектостановище
Съображение Е

Проектостановище Изменение

Е. като има предвид, че въпреки че в 
своята работната програма за 2011 г. 
Комисията обявява намерението си да 
публикува законодателен инструмент 
относно достъпа до банкова сметка, на 
18 юли 2011 г. тя публикува само 
препоръка относно достъпа до банкова 
сметка с основни разплащателни 
функции (основна разплащателна 
сметка); като има предвид, че
необходимата правна сигурност за 
гражданите може да бъде
гарантирана единствено чрез 
законодателен инструмент;

Е. като има предвид, че въпреки че в 
своята работната програма за 2011 г. 
Комисията обявява намерението си да 
публикува законодателен инструмент 
относно достъпа до банкова сметка, на 
18 юли 2011 г. тя публикува само 
препоръка относно достъпа до банкова 
сметка с основни разплащателни 
функции (основна разплащателна 
сметка); като има предвид, че
Комисията следва да направи оценка 
на всички възможности за политики 
във всеобхватна оценка на 
въздействието, преди да представи 
законодателен инструмент, който, 
ако това бъде счетено за необходимо, 
следва да бъде във формата на 
директива;
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Or. en

Изменение 11
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Съображение Е a (ново)

Проектостановище Изменение

Еа. като има предвид, че за по-
широкото разпространение на 
основните разплащателни сметки е 
необходимо пазарът също да се 
приспособява, като приема банковите 
карти за основна разплащателна 
сметка наред с кредитните карти;

Or. de

Изменение 12
Olle Schmidt

Проектостановище
Съображение Ж

Проектостановище Изменение

Ж. като има предвид, че липсата на 
достъп до разплащателни сметки 
възпрепятства участието на 
потребителите на пазара на основни 
финансови услуги, както и достъпа им 
до основни стоки и услуги, което 
усложнява и съответно възпрепятства 
тяхното социално и финансово 
приобщаване, което често засяга най-
уязвимата част от населението;

Ж. като има предвид, че липсата на 
достъп до разплащателни сметки 
възпрепятства участието на 
потребителите на пазара на основни 
финансови услуги, както и достъпа им 
до основни стоки и услуги, което 
усложнява и съответно възпрепятства 
тяхното социално и финансово 
приобщаване;

Or. en
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Изменение 13
Olle Schmidt

Проектостановище
Съображение З

Проектостановище Изменение

З. като има предвид, че принципите за 
достъп до банкова сметка с основни 
разплащателни функции следва да бъдат 
определени и последователно прилагани 
в целия Съюз с оглед насърчаване на 
социалното приобщаване и 
социалното сближаване;

З. като има предвид, че принципите за 
достъп до банкова сметка с основни 
разплащателни функции следва да бъдат 
определени и последователно прилагани 
в целия Съюз;

Or. en

Изменение 14
Olle Schmidt

Проектостановище
Съображение Й

Проектостановище Изменение

Й. като има предвид сериозните пречки, 
с които студентите, работниците и 
доставчиците на услуги, които искат 
да се възползват от мобилността в 
рамките на ЕС често се сблъскват;

Й. като има предвид сериозните пречки, 
с които често се сблъскват тези хора, 
които искат да се възползват от 
мобилността в рамките на ЕС;

Or. en

Изменение 15
Cornelis de Jong

Проектостановище
Съображение Й a (ново)

Проектостановище Изменение

Йа. като има предвид, че поради 
трудностите, свързани с банковите 
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практики, особено внимание следва да 
бъде отделяно на определени твърде 
уязвими групи в обществото, като 
например бездомните потребители, 
неграмотните потребители или 
потребителите с ниска степен на 
грамотност, както и възрастните 
потребители;

Or. en

Изменение 16
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Съображение К

Проектостановище Изменение

К. като има предвид, че въпреки че 
целта на настоящата Единна зона за 
плащания в евро е да гарантира, че една 
банкова сметка е достатъчна за 
осъществяване на всички национални и 
международни транзакции, процесът на 
прилагането на Единната зона за 
плащания в евро все още не е завършен; 
като има предвид, че това налага 
предприемането на допълнителни мерки 
за по-ефективното й прилагане във 
всички държави членки;

К. като има предвид, че въпреки че 
целта на настоящата Единна зона за 
плащания в евро е да гарантира, че една 
банкова сметка е достатъчна за 
осъществяване на всички национални и 
международни транзакции, процесът на 
прилагането на Единната зона за 
плащания в евро все още не е завършен; 
като има предвид, че това налага 
гарантирането на прозрачност по 
отношение на услугите и свързаните 
с тях разходи,както и предприемането 
на допълнителни мерки за по-
ефективното й прилагане във всички 
държави членки;

Or. de

Изменение 17
Olle Schmidt

Проектостановище
Съображение Л
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Проектостановище Изменение

Л. като има предвид, че потребителите 
без банкова сметка са принудени да 
използват пари в брой, което не само 
ограничава избора им на метод на 
плащане и ги изключва от електронната 
търговия, но е и по-скъпо и 
равнозначно на плащане на „такса за 
бедност“; като има предвид, че това 
се среща особено често при 
определени уязвими групи на 
обществото, като бездомните, 
възрастните хора и имигрантите;

Л. като има предвид, че потребителите 
без банкова сметка са принудени да 
използват пари в брой, което не само 
ограничава избора им на метод на 
плащане и ги изключва от електронната 
търговия, но е и по-скъпо;

Or. en

Изменение 18
Olle Schmidt

Проектостановище
Съображение М

Проектостановище Изменение

М. като има предвид, че липсата на 
банкова сметка в страната на 
пребиваване значително ограничава 
възможностите за получаване на 
постоянна работа, наемане на жилище, 
плащане на данъци и получаване на 
заплата; като има предвид, че отказа на 
банкова сметка или предлагането на по-
неблагоприятни условия поради
местожителството на лицето е
често ненужна дискриминация и 
противоречи на принципа за свободно 
движение на граждани и работници;

М. като има предвид, че липсата на 
банкова сметка в страната на 
пребиваване значително ограничава 
възможностите за получаване на 
постоянна работа, наемане на жилище, 
плащане на данъци и получаване на 
заплата; като има предвид, че отказът
на банкова сметка или предлагането на 
по-неблагоприятни условия поради
социалното и икономическото 
положение на лицето е форма на
дискриминация;

Or. en



PE487.690v03-00 12/50 AM\899713BG.doc

BG

Изменение 19
Emilie Turunen

Проектостановище
Съображение Н

Проектостановище Изменение

Н. като има предвид, че както 
потребителите, така и предприятията 
биха спечелили, ако тридесетте милиона 
души, които според проучване, 
поръчано от Европейския парламент, 
нямат банкови сметки, получат 
възможност да открият основна 
разплащателна сметка, и че това ще 
засили вътрешния пазар и правата на 
потребителите;

Н. като има предвид, че както 
потребителите, така и предприятията 
биха спечелили, ако тридесетте милиона 
души на възраст над 18 години, които 
според проучване, поръчано от 
Европейския парламент, нямат банкови 
сметки, получат възможност да открият 
основна разплащателна сметка, и че 
това ще засили вътрешния пазар и 
правата на потребителите;

Or. en

Изменение 20
Olle Schmidt

Проектостановище
Препоръка 1– параграф 1

Проектостановище Изменение

В съответствие с Директива 2011/83/EС 
относно правата на потребителите, 
потребител означава физическо лице, 
което действа извън рамките на своята 
търговска или стопанска дейност, занаят 
или професия. При определянето на 
това понятие Комисията следва да 
поясни, че то включва и мобилните 
работници и студентите, които 
следователно също имат право на 
достъп до основна разплащателна 
сметка.

В съответствие с Директива 2011/83/EС 
относно правата на потребителите, 
потребител означава физическо лице, 
което действа извън рамките на своята 
търговска или стопанска дейност, занаят 
или професия. При определянето на 
това понятие Комисията следва да 
поясни, че то включва всички мобилни 
лица, пребиваващи в Съюза, които 
следователно също имат право на 
достъп до основна разплащателна 
сметка.

Or. en
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Изменение 21
Emilie Turunen

Проектостановище
Препоръка 1– параграф 2

Проектостановище Изменение

Основна разплащателна сметка означава 
банкова сметка, която дава възможност 
на потребителите да осъществяват 
основни плащания, в рамките на 
наличните в сметката средства.

Основна разплащателна сметка означава 
банкова сметка, която дава възможност 
на потребителите да осъществяват
всички основни разплащателни 
операции, в рамките на наличните в 
сметката средства, включително 
възможност за внасяне на парични 
суми в сметката и получаване на 
транзакции, извършване на директни 
дебити, преводи, теглене на парични 
суми и платежни операции 
посредством стандартна 
разплащателна карта, както и 
получаване на извлечение от 
сметката.

Or. en

Изменение 22
Olle Schmidt

Проектостановище
Препоръка 1– параграф 2

Проектостановище Изменение

Основна разплащателна сметка означава 
банкова сметка, която дава възможност 
на потребителите да осъществяват 
основни плащания, в рамките на 
наличните в сметката средства.

Основна разплащателна сметка означава 
банкова сметка, която дава възможност 
на потребителите да осъществяват 
стандартни плащания, в рамките на 
наличните в сметката средства.

Or. en

Изменение 23
Liem Hoang Ngoc
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Проектостановище
Препоръка 1– параграф 3

Проектостановище Изменение

Правото на достъп до основна 
разплащателна сметка следва да 
важи за всички потребители, освен 
ако има сериозни причини за 
обратното. Става въпрос за право на 
достъп до основна разплащателна 
сметка, а не за задължение за 
притежаване на банкова сметка. 

заличава се

Or. en

Изменение 24
Olle Schmidt

Проектостановище
Препоръка 1– параграф 3

Проектостановище Изменение

Правото на достъп до основна 
разплащателна сметка следва да важи за 
всички потребители, освен ако има 
сериозни причини за обратното. Става 
въпрос за право на достъп до основна 
разплащателна сметка, а не за 
задължение за притежаване на банкова 
сметка.

Правото на достъп до основна 
разплащателна сметка следва да важи за 
всички потребители, освен ако има 
обосновани причини за обратното.
Става въпрос за право на достъп до 
основна разплащателна сметка, а не за 
задължение за притежаване на банкова 
сметка.

Or. en

Изменение 25
Ashley Fox

Проектостановище
Препоръка 1– параграф 3

Проектостановище Изменение

Правото на достъп до основна 
разплащателна сметка следва да важи за 

Правото на достъп до основна 
разплащателна сметка следва да важи за 
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всички потребители, освен ако има 
сериозни причини за обратното. Става 
въпрос за право на достъп до основна 
разплащателна сметка, а не за 
задължение за притежаване на банкова 
сметка.

всички потребители, освен ако има 
сериозни причини за обратното, като 
например измами, изпиране на пари 
или неприключена несъстоятелност.
Става въпрос за право на достъп до 
основна разплащателна сметка, а не за 
задължение за притежаване на банкова 
сметка. Обаче откриването или 
използването на банкова сметка 
трябва да бъде считано за разумно от 
институцията, която предоставя 
достъп, и правомощието на тази 
институция да отхвърля заявления 
или да закрива сметка, ако 
предварително определените условия 
не са изпълнени, следва да бъде 
съхранено.

Or. en

Изменение 26
Emilie Turunen

Проектостановище
Препоръка 1– параграф 3

Проектостановище Изменение

Правото на достъп до основна 
разплащателна сметка следва да важи за 
всички потребители, освен ако има 
сериозни причини за обратното.
Става въпрос за право на достъп до 
основна разплащателна сметка, а не 
за задължение за притежаване на 
банкова сметка.

Правото на достъп до основна 
разплащателна сметка следва да важи за 
всички потребители. Достъпът до 
основна разплащателна банкова 
сметка не следва при никакви 
обстоятелства да бъде обвързван с 
условието за покупка на други 
продукти или услуги, например 
застраховка или откриване на 
допълнителна банкова сметка.

Or. en

Изменение 27
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong
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Проектостановище
Препоръка 2– параграф 1

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да гарантират 
правото на всеки пребиваващ законно в 
Съюза потребител да си открива и 
използва основна разплащателна сметка 
при доставчик на разплащателни 
услуги, извършващ дейност на тяхна 
територия. Това право не следва да 
зависи от това, дали потребителят има 
или няма сметка в друга държава 
членка, която му дава възможност да 
ползва услугите, посочени в Препоръка 
№ 3 в тази държава членка. Това право 
не зависи от финансовото състояние на 
потребителя.

Държавите членки следва да гарантират 
правото на всеки пребиваващ законно в 
Съюза потребител да си открива и 
използва основна разплащателна сметка 
при доставчик на разплащателни 
услуги, извършващ дейност на тяхна 
територия. Това право не следва да 
зависи от това, дали потребителят има 
или няма сметка в друга държава 
членка, която му дава възможност да 
ползва услугите, посочени в Препоръка 
№ 3 в тази държава членка. Това право 
не зависи от финансовото състояние на 
потребителя, като например равнище 
или редовност на постъпващите в 
сметката парични суми, заетост, 
кредитна история, равнище на 
задлъжнялост, лично състояние по 
отношение на несъстоятелност или
бъдещи дейности по сметката.

Or. en

Изменение 28
Ashley Fox

Проектостановище
Препоръка 2– параграф 1

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да гарантират 
правото на всеки пребиваващ законно в 
Съюза потребител да си открива и 
използва основна разплащателна сметка 
при доставчик на разплащателни 
услуги, извършващ дейност на тяхна 
територия. Това право не следва да 
зависи от това, дали потребителят има 
или няма сметка в друга държава 
членка, която му дава възможност да 
ползва услугите, посочени в Препоръка 

Държавите членки следва да гарантират 
правото на всеки пребиваващ законно в 
Съюза потребител да си открива и 
използва основна разплащателна сметка 
при доставчик на разплащателни 
услуги, извършващ дейност на тяхна 
територия. Това право не следва да 
зависи от това, дали потребителят има 
или няма сметка в друга държава 
членка, която му дава възможност да 
ползва услугите, посочени в Препоръка 
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№ 3 в тази държава членка. Това право 
не зависи от финансовото състояние на 
потребителя.

№ 3 в тази държава членка. Това право 
не зависи от финансовото състояние на 
потребителя, освен в случай на 
осъдителна присъда за измама, 
изпиране на пари или неприключена 
несъстоятелност.

Or. en

Изменение 29
Olle Schmidt

Проектостановище
Препоръка 2– параграф 1

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да гарантират 
правото на всеки пребиваващ законно в 
Съюза потребител да си открива и 
използва основна разплащателна сметка 
при доставчик на разплащателни 
услуги, извършващ дейност на тяхна 
територия. Това право не следва да 
зависи от това, дали потребителят има 
или няма сметка в друга държава 
членка, която му дава възможност да 
ползва услугите, посочени в Препоръка 
№ 3 в тази държава членка. Това право 
не зависи от финансовото състояние на 
потребителя.

Държавите членки следва да гарантират 
правото на всеки пребиваващ законно в 
Съюза потребител да си открива и 
използва основна разплащателна сметка 
при доставчик на търговски 
разплащателни услуги, извършващ 
дейност на тяхна територия. Това право 
не следва да зависи от това, дали 
потребителят има или няма сметка в 
друга държава членка, която му дава 
възможност да ползва услугите, 
посочени в Препоръка № 3 в тази 
държава членка. Това право не зависи от 
финансовото състояние на потребителя.

Or. en

Изменение 30
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Препоръка 2– параграф 1

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да гарантират Държавите членки следва да гарантират 
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правото на всеки пребиваващ законно в 
Съюза потребител да си открива и 
използва основна разплащателна сметка 
при доставчик на разплащателни 
услуги, извършващ дейност на тяхна 
територия. Това право не следва да 
зависи от това, дали потребителят има 
или няма сметка в друга държава 
членка, която му дава възможност да 
ползва услугите, посочени в Препоръка 
№ 3 в тази държава членка. Това право 
не зависи от финансовото състояние на 
потребителя.

правото на всеки пребиваващ законно в 
Съюза потребител да си открива и 
използва основна разплащателна сметка 
при доставчик на разплащателни 
услуги, извършващ дейност на тяхна 
територия. Обаче потребителите 
трябва да имат доказуема връзка с 
държавата членка, в която искат да 
открият основна разплащателна 
сметка, например (намерение да 
закупят) жилище, (бъдещо) работно 
място или (бъдещ) курс на обучение. 
При откриването на сметка това 
право не следва да зависи от това, дали 
потребителят има или няма сметка в 
друга държава членка, която му дава 
възможност да ползва услугите, 
посочени в Препоръка № 3 в тази 
държава членка. Това право не зависи от 
финансовото състояние на потребителя.

Or. de

Изменение 31
Olle Schmidt

Проектостановище
Препоръка 2– параграф 2

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да предвидят 
всички банки, обслужващи частни 
лица, да бъдат задължени да предлагат 
основни разплащателни сметки, за да се 
избегне дискриминацията и нелоялната 
конкуренция между банките, освен в 
случаите, когато в съответната държава 
членка са в сила специални предпазни 
мерки.

Държавите членки следва да предвидят 
всички банки, които извършват 
банкиране за граждани, да бъдат 
задължени да предлагат основни 
разплащателни сметки, за да се избегне 
дискриминацията и нелоялната 
конкуренция между банките, освен в 
случаите, когато в съответната държава 
членка са в сила специални предпазни 
мерки.

Or. en
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Изменение 32
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Препоръка 2– параграф 2

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да предвидят 
всички банки, обслужващи частни лица, 
да бъдат задължени да предлагат 
основни разплащателни сметки, за да се 
избегне дискриминацията и нелоялната 
конкуренция между банките, освен в 
случаите, когато в съответната държава 
членка са в сила специални предпазни 
мерки.

Държавите членки следва да предвидят 
всички банки, обслужващи частни лица, 
да бъдат задължени да предлагат 
основни разплащателни сметки без 
допълнително задължение за 
закупуване на банкови услуги и 
продукти, за да се избегне 
дискриминацията и нелоялната 
конкуренция между банките, освен в 
случаите, когато в съответната държава 
членка са в сила специални предпазни 
мерки.

Or. el

Изменение 33
Ashley Fox

Проектостановище
Препоръка 2– параграф 2

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да 
предвидят всички банки, обслужващи 
частни лица, да бъдат задължени да 
предлагат основни разплащателни 
сметки, за да се избегне 
дискриминацията и нелоялната 
конкуренция между банките, освен в 
случаите, когато в съответната 
държава членка са в сила специални 
предпазни мерки.

Всяка държава членка може да реши 
дали достъпът до основни банкови 
услуги следва да се предоставя от една 
или повече банкови или небанкови 
институции (други доставчици на 
платежни услуги).

Or. en
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Изменение 34
Emilie Turunen

Проектостановище
Препоръка 2– параграф 2

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да предвидят 
всички банки, обслужващи частни 
лица, да бъдат задължени да предлагат 
основни разплащателни сметки, за да се 
избегне дискриминацията и нелоялната 
конкуренция между банките, освен в 
случаите, когато в съответната държава 
членка са в сила специални предпазни 
мерки.

Държавите членки следва да предвидят 
всички доставчици на платежни 
услуги, посочени в член 4, параграф 9 
от Директива 2007/64/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 ноември 2007 година относно 
платежните услуги във вътрешния 
пазар1, да бъдат задължени да предлагат 
основни разплащателни сметки, за да се 
избегне дискриминацията и нелоялната 
конкуренция между банките, освен в 
случаите, когато в съответната държава 
членка са в сила специални предпазни 
мерки.
____________________

1 ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 35
Anna Hedh

Проектостановище
Препоръка 2– параграф 2

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да предвидят 
всички банки, обслужващи частни лица, 
да бъдат задължени да предлагат 
основни разплащателни сметки, за да се 
избегне дискриминацията и нелоялната 
конкуренция между банките, освен в 
случаите, когато в съответната държава 
членка са в сила специални предпазни 
мерки.

Държавите членки следва да предвидят 
всички доставчици на платежни 
услуги, обслужващи частни лица, да 
бъдат задължени да предлагат основни 
разплащателни сметки, за да се избегне 
дискриминацията и нелоялната 
конкуренция между банките, освен в 
случаите, когато в съответната държава 
членка са в сила специални предпазни 
мерки.
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Or. en

Изменение 36
Cornelis de Jong

Проектостановище
Препоръка 2– параграф 2

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да предвидят 
всички банки, обслужващи частни лица, 
да бъдат задължени да предлагат 
основни разплащателни сметки, за да се 
избегне дискриминацията и нелоялната 
конкуренция между банките, освен в 
случаите, когато в съответната държава 
членка са в сила специални предпазни 
мерки.

Държавите членки следва да предвидят 
всички банки, обслужващи частни лица, 
да бъдат задължени да предлагат 
основни разплащателни сметки, за да се 
избегне дискриминацията и нелоялната 
конкуренция между банките, освен в 
случаите, когато в съответната държава 
членка са в сила специални предпазни 
мерки. Държавите членки следва да 
гарантират, че уязвимите групи в 
обществото, като бездомните, както 
и неграмотните лица или лицата с 
ниска степен на грамотност и 
възрастните лица, се подпомагат 
активно при откриването на основна 
разплащателна сметка чрез, наред с 
другото, насърчаване на сключване на 
меморандуми за разбирателство 
между банковия отрасъл и 
неправителствените организации, 
ангажирани с подпомагане на тези 
групи.

Or. en

Изменение 37
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Препоръка 2– параграф 2

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да предвидят Държавите членки следва да предвидят 
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всички банки, обслужващи частни 
лица, да бъдат задължени да предлагат 
основни разплащателни сметки, за да се 
избегне дискриминацията и нелоялната 
конкуренция между банките, освен в 
случаите, когато в съответната държава 
членка са в сила специални предпазни 
мерки.

всички банки, извършващи банкиране 
за граждани, да бъдат задължени да 
предлагат основни разплащателни 
сметки, за да се избегне
дискриминацията и нелоялната 
конкуренция между банките, освен в 
случаите, когато в съответната държава 
членка са в сила специални предпазни 
мерки.

Or. de

Изменение 38
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Препоръка 2 - параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

От това задължение следва да бъдат 
освободени следните платежни 
институции:
а. платежни институции съгласно 
определението в член 1, параграф 1, 
букви д) и е) от Директива 2007/64/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 13 ноември 2007 г. относно 
платежните услуги във вътрешния 
пазар1;
б. платежни институции, на които е 
разрешено само да предоставят една 
или повече от платежните услуги, 
изброени в точки 4—7 от 
приложението към Директива 
2007/64/EО;
в. платежни институции, които не 
извършват банкиране за граждани.
____________________

ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1.

Or. de
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Изменение 39
Evelyne Gebhardt

Проектостановище
Препоръка 2 - параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

Принципите за достъп до основна 
разплащателна сметка следва да 
бъдат определени и последователно 
прилагани в целия Съюз с оглед 
насърчаване на социалното 
приобщаване и социалното 
сближаване. Равното и справедливо 
третиране на потребителите, 
специалното внимание към 
потребностите на уязвими групи, 
оповестяването и прозрачността на 
информацията относно ползите, 
рисковете и условията на продукта, 
както и необходимостта от полагане 
на по-големи усилия за финансово 
обучение и осведоменост на 
потребителите са само част от тези 
принципи. При практическото 
прилагане на горепосоченото следва 
да бъдат отчитани различните 
банкови практики в ЕС.

Or. de

Изменение 40
Evelyne Gebhardt

Проектостановище
Препоръка 2 – параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

Разнообразието от причини за 
ограничаване и отказване на достъп 
до банкова сметка налагат възможно 
най-бързо намиране на решение във 
всички държави членки, така че 
потребителите да могат да 
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упражняват всеобщото си право на 
банкова сметка. Поради това 
Комисията следва незабавно да внесе 
законодателно предложение по този 
въпрос, за да може правото на достъп 
до основна разплащателна сметка да 
стане част от европейското право.

Or. de

Изменение 41
Evelyne Gebhardt

Проектостановище
Препоръка 2 - параграф 2 в(нов)

Проектостановище Изменение

Начинът, по който това право на 
достъп до основна разплащателна 
сметка ще бъде въведено в държавите 
членки следва да бъде определен от 
самите държави членки, поради 
разнообразието от режими за 
предоставяне на финансови услуги.

Or. de

Изменение 42
Emilie Turunen

Проектостановище
Препоръка 2 - параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

Въпреки това, за да се избегне 
ненужно натоварване на 
доставчиците на платежни услуги, 
предоставящи услуги, които нямат 
връзка с необходимите за основна 
банкова сметка услуги, от 
задължението да предоставят 
подобна сметка се освобождават:
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а. доставчиците на платежни услуги, 
посочени в член 1, параграф 1, букви д) 
и е) от Директива 2007/64/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 ноември 2007 г. относно 
платежните услуги във вътрешния 
пазар1;
б. платежни институции, на които е 
разрешено само да предоставят една 
или повече от платежните услуги, 
изброени в точки 4—7 от 
приложението към Директива 
2007/64/EО.
____________________

1 ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 43
Cornelis de Jong

Проектостановище
Препоръка 2– параграф 3

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да се
погрижат при отказ на достъп до 
основна разплащателна сметка, 
доставчикът на разплащателни услуги 
незабавно да съобщава на потребителя в 
писмена форма, недвусмислено, ясно и 
безплатно причините за отказа на 
достъп, като обръща внимание на 
възможностите за обжалване. Това 
право на информация може да бъде 
ограничено от законодателство, когато 
това ограничение представлява 
необходима и пропорционална мярка в 
защита на целите на националната 
сигурност или обществена политика.

Държавите членки следва да
гарантират, че основанията на 
доставчиците за отказ на платежни 
услуги по принцип се ограничават до 
извършено финансово или 
икономическо престъпно деяние и че
при отказ на достъп до основна 
разплащателна сметка, доставчикът на 
разплащателни услуги незабавно да 
съобщава на потребителя в писмена 
форма, недвусмислено, ясно и 
безплатно причините за отказа на 
достъп, като обръща внимание на 
възможностите за обжалване. Това 
право на информация може да бъде 
ограничено от законодателство, когато 
това ограничение представлява 
необходима и пропорционална мярка в 
защита на целите на националната 
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сигурност или обществена политика.

Or. en

Изменение 44
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Проектостановище
Препоръка 2– параграф 3

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да се 
погрижат при отказ на достъп до 
основна разплащателна сметка, 
доставчикът на разплащателни услуги 
незабавно да съобщава на потребителя в 
писмена форма, недвусмислено, ясно и 
безплатно причините за отказа на 
достъп, като обръща внимание на 
възможностите за обжалване. Това 
право на информация може да бъде 
ограничено от законодателство, когато 
това ограничение представлява 
необходима и пропорционална мярка в 
защита на целите на националната 
сигурност или обществена политика.

Държавите членки следва да се 
погрижат при отказ на достъп до 
основна разплащателна сметка, 
доставчикът на разплащателни услуги 
незабавно да съобщава на потребителя в 
писмена форма, недвусмислено, ясно и 
безплатно причините за отказа на 
достъп, като обръща внимание на 
възможностите за обжалване. Това 
право на информация може да бъде 
ограничено от законодателство, когато 
това ограничение представлява 
необходима и пропорционална мярка в 
защита на целите на националната 
сигурност или обществена политика. 
Държавите членки следва да 
гарантират, че потребителите имат 
възможност да подават жалби във 
връзка с решение за отказ.

Or. en

Изменение 45
Anna Hedh

Проектостановище
Препоръка 2 - параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

Комисията и държавите членки 
следва да се стремят към по-ясно 
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тълкуване на законодателството в 
областта на прането на пари и 
финансирането на тероризъм, за да се 
гарантира неговото балансирано и 
съразмерно прилагане в контекста на 
основните банкови услуги. На никого 
не следва да се отказва достъп и 
никой не следва да бъде лишаван от 
правото на достъп до основна 
разплащателна сметка на тези 
основания, освен ако не съществуват 
добре обосновани и обективни 
причини за това. Това 
законодателство не следва никога да 
се използва като необоснован 
претекст за отхвърляне на по-
непривлекателни от търговска гледна 
точка потребители.

Or. en

Изменение 46
Anna Hedh

Проектостановище
Препоръка 2 – параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да 
гарантират, че процедурите по 
комплексна проверка на клиента не 
водят до дискриминационни 
практики или до ненужна липса на 
гъвкавост по отношение на 
потребители, които нямат 
постоянен адрес или стандартно 
удостоверение за самоличност. 
Необходимо е да се обърне специално 
внимание на използването на целеви 
мерки и процедури, чрез които 
потребители без постоянен адрес или 
стандартно удостоверение за 
самоличност могат да покрият 
изискванията на комплексната 
проверка. Ако е необходимо 
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държавите членки следва да създадат 
специални схеми в подкрепа на тези 
потребители, при които органите и 
социалните служби, в 
сътрудничество с доставчиците на 
платежни услуги да установят 
солидни и сигурни нестандартни 
инструменти за прагматично 
разрешаване на проблеми, свързани с 
адресната регистрация и доказването 
на самоличността.

Or. en

Изменение 47
Evelyne Gebhardt

Проектостановище
Препоръка 2а (нова)

Проектостановище Изменение

Препоръка 2а (законодателство в 
областта на прането на пари и 
финансирането на тероризъм)

Правото на достъп до основна 
разплащателна сметка в държава 
членка следва да се предоставя в 
съответствие с Директива 
2005/60/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 октомври 2005 
година за предотвратяване 
използването на финансовата 
система за целите на изпирането на 
пари и финансирането на тероризъм, 
като се обръща специално внимание 
на разпоредбите относно 
комплексната проверка на 
клиентите. Задълженията на 
доставчика на платежни услуги, 
произтичащи от съответното 
европейско или национално 
законодателство в областта на 
прането на пари и финансирането на 
тероризъм не следва да бъдат 
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засегнати от исканото 
законодателство.

Or. de

Изменение 48
Olle Schmidt

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 1

Проектостановище Изменение

Следва да бъдат гарантирани всички 
платежни операции за откриването, 
използването и закриването на 
разплащателна сметка, услуги, които 
позволяват внасянето на парични суми в 
разплащателна сметка, както и 
извършването на директни дебити, 
преводи и платежни операции 
посредством разплащателна карта, 
която може да бъде използвана за 
всекидневни нужди.

Следва да бъдат гарантирани всички 
платежни операции за откриването, 
използването и закриването на 
разплащателна сметка, услуги, които 
позволяват внасянето на парични суми в 
разплащателна сметка, както и 
извършването на директни дебити, 
преводи, както и физически и 
дистанционни платежни операции 
посредством разплащателна карта, 
която може да бъде използвана за 
всекидневни нужди.

Or. en

Изменение 49
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 1

Проектостановище Изменение

Следва да бъдат гарантирани всички 
платежни операции за откриването, 
използването и закриването на 
разплащателна сметка, услуги, които 
позволяват внасянето на парични суми в 
разплащателна сметка, както и 
извършването на директни дебити, 
преводи и платежни операции 

Следва да бъдат гарантирани всички 
платежни операции за откриването, 
използването и закриването на 
разплащателна сметка, услуги, които 
позволяват внасянето на парични суми в 
разплащателна сметка, както и 
извършването на директни дебити, 
преводи и платежни операции 
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посредством разплащателна карта, 
която може да бъде използвана за 
всекидневни нужди.

посредством разплащателна карта, 
която може да бъде използвана за 
всекидневни нужди. Не следва да има 
ограничения на броя на 
осъществените операции.

Or. en

Изменение 50
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 1

Проектостановище Изменение

Следва да бъдат гарантирани всички 
платежни операции за откриването, 
използването и закриването на 
разплащателна сметка, услуги, които 
позволяват внасянето на парични суми в 
разплащателна сметка, както и 
извършването на директни дебити, 
преводи и платежни операции 
посредством разплащателна карта, 
която може да бъде използвана за 
всекидневни нужди.

Следва да бъдат гарантирани, без 
дискриминация, всички платежни 
операции за откриването, използването 
и закриването на разплащателна сметка,
предоставянето на отчети, услуги, 
които позволяват внасянето на парични 
суми в разплащателна сметка и услуги,
позволяващи тегленето на пари в 
брой от разплащателна сметка, както 
и извършването на директни дебити, 
преводи и платежни операции 
посредством разплащателна карта, 
която може да бъде използвана за 
всекидневни нужди.

Or. de

Изменение 51
Emilie Turunen

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 1

Проектостановище Изменение

Следва да бъдат гарантирани всички 
платежни операции за откриването, 
използването и закриването на 

Следва да бъдат гарантирани всички 
платежни операции за откриването, 
използването и закриването на 
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разплащателна сметка, услуги, които 
позволяват внасянето на парични суми в 
разплащателна сметка, както и 
извършването на директни дебити, 
преводи и платежни операции 
посредством разплащателна карта, 
която може да бъде използвана за 
всекидневни нужди.

разплащателна сметка, услуги, които 
позволяват внасянето на парични суми в 
разплащателна сметка и приемането на 
транзакции, както и извършването на 
директни дебити, преводи и платежни 
операции посредством разплащателна 
карта, която може да бъде използвана за 
всекидневни нужди.

Or. en

Изменение 52
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 2

Проектостановище Изменение

Достъпът до основната разплащателна 
сметка не следва да зависи от 
закупуването на допълнителни услуги.

Достъпът до основната разплащателна 
сметка не следва да зависи от 
закупуването на допълнителни услуги, 
като застраховка, или от непарични 
съображения, като например 
предварително подписване на договор 
за наем.

Or. de

Изменение 53
Anna Hedh

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 3

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да гарантират, 
че основната разплащателна сметка се 
предоставя на разположение или 
безплатно, или на умерена цена.

Държавите членки следва да гарантират, 
че основната разплащателна сметка се 
предоставя на разположение или 
безплатно, или на умерена цена. Ако се 
изисква плащането на такси, те 
трябва да бъдат такива, че нито един 
потребител да не бъде  
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възпрепятстван по свързани с 
разходите причини да открие и 
използва основна разплащателна 
сметка.

Or. en

Изменение 54
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 3

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да гарантират, 
че основната разплащателна сметка се 
предоставя на разположение или 
безплатно, или на умерена цена. 

Държавите членки следва да гарантират, 
че основната разплащателна сметка се 
предоставя на разположение или 
безплатно, или на умерена цена. 
Държавите членки следва да обърнат 
особено внимание на предлагането на 
безплатен достъп до основна 
разплащателна сметка на 
потребители с ниски доходи или 
изправени пред несъстоятелност 
като частно лице.

Or. el

Изменение 55
Emilie Turunen

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 3

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да гарантират, 
че основната разплащателна сметка се 
предоставя на разположение или
безплатно, или на умерена цена.

Държавите членки следва да гарантират, 
че основната разплащателна сметка се 
предоставя на разположение за 
предпочитане безплатно. Таксите не 
могат да надвишават разходите на 
доставчика на платежни услуги за 
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предоставяне на услугата и във 
всички случаи не следва да 
надвишават десет евро годишно.

Or. en

Изменение 56
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 3

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да гарантират, 
че основната разплащателна сметка се 
предоставя на разположение или 
безплатно, или на умерена цена. 

Държавите членки следва да гарантират, 
че основната разплащателна сметка се 
предоставя на разположение безплатно. 

Or. en

Изменение 57
Anna Hedh

Проектостановище
Препоръка 3 - параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

От доставчиците на платежни 
услуги следва да се изисква да 
гарантират, че сред всички продукти, 
които предлагат, основната 
разплащателна сметка неизменно 
остава — независимо от начина, по 
който се прави сравнението — най-
достъпната сметка за извършване на 
основни разплащателни транзакции.

Or. en
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Изменение 58
Anna Hedh

Проектостановище
Препоръка 3 – параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

За да се гарантира, че цените на 
основните разплащателни услуги не 
надхвърлят разумните граници, на 
всяка държава членка следва да се 
позволи да определи таван на общата 
сума на годишните такси, свързани с 
откриването и използването на 
основна разплащателна сметка. 

Or. en

Изменение 59
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Препоръка 3 - параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

Всяка държава членка следва също 
така да определи какво представлява 
разумна такса въз основа на критерии 
като размер на доходите в 
национален мащаб и средните такси 
за разплащателна сметка или 
общите разходи за предоставянето на 
основна разплащателна сметка.

Or. el

Изменение 60
Evelyne Gebhardt

Проектостановище
Препоръка 3 - параграф 3 а (нов)
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Проектостановище Изменение

Когато платежна институция 
налага такси на потребителите за 
откриване, поддържане или закриване 
на основна разплащателна сметка 
или за използването й за една, няколко 
или всички услуги, посочени в 
Препоръка 3, размерът на тези такси 
следва да бъде финансово поносим и 
разумен за потребителя. 

Or. de

Изменение 61
Ashley Fox

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 4

Проектостановище Изменение

Възможността за предварително 
заплатени разплащателни карти или 
други възможности за разплащане,
които изпълняват същата функция, 
които вече се срещат в някои държави 
членки, следва да бъде проучена и 
доразвита като допълнение към
основната разплащателна сметка.

Възможността за предварително 
заплатени разплащателни карти или 
други възможности за разплащане,
независимо от това дали се 
предоставят от банкови или 
небанкови институции, като 
плащания чрез мобилен телефон,
които вече се срещат в някои държави 
членки, и които изпълняват същите 
функции като основната разплащателна 
сметка, са възможни алтернативи на 
основната разплащателна сметка и 
следва да бъдат допълнително 
проучени и развити.

Or. en

Изменение 62
Olle Schmidt

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 5
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Проектостановище Изменение

Понастоящем много от основните 
разплащателни сметки са изключително 
базирани в интернет, което ги прави 
идеални за електронна търговия, но 
същевременно недостъпни за част от 
населението, а именно лишените от 
достъп до интернет или например 
възрастните хора. Това може да
постави тези потребители в 
неблагоприятно положение, така че 
следва да се гарантира предвижданата 
основна разплащателна сметка да бъде 
лесна за ползване, разбираема и 
сигурна.

Понастоящем много от основните 
разплащателни сметки са изключително 
базирани в интернет, което ги прави
идеални за електронна търговия, но 
същевременно недостъпни за лишените 
от достъп до интернет. Целта следва да
бъде да се гарантира предвижданата 
основна разплащателна сметка да бъде 
лесна за ползване, разбираема и 
сигурна.

Or. en

Изменение 63
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 5

Проектостановище Изменение

Понастоящем много от основните 
разплащателни сметки са изключително 
базирани в интернет, което ги прави 
идеални за електронна търговия, но 
същевременно недостъпни за част от 
населението, а именно лишените от 
достъп до интернет или например 
възрастните хора. Това може да постави 
тези потребители в неблагоприятно 
положение, така че следва да се 
гарантира предвижданата основна 
разплащателна сметка да бъде лесна за 
ползване, разбираема и сигурна. 

Понастоящем много от основните 
разплащателни сметки са изключително 
базирани в интернет, което ги прави 
идеални за електронна търговия, но 
същевременно недостъпни за част от 
населението, а именно лишените от 
достъп до интернет или например 
възрастните хора. Това може да постави 
тези потребители в неблагоприятно 
положение, така че следва да се
гарантира предвижданата основна 
разплащателна сметка да бъде лесна за 
ползване, разбираема и сигурна. Освен 
това, тези сметки следва да могат да 
се управляват не само онлайн, със 
SMS или други съществуващи 
процедури за дистанционно 
банкиране, но също и в местните 
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банкови клонове. 

Or. el

Изменение 64
Evelyne Gebhardt

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 5

Проектостановище Изменение

Понастоящем много от основните 
разплащателни сметки са изключително 
базирани в интернет, което ги прави 
идеални за електронна търговия, но 
същевременно недостъпни за част от 
населението, а именно лишените от 
достъп до интернет или например 
възрастните хора. Това може да постави 
тези потребители в неблагоприятно 
положение, така че следва да се 
гарантира предвижданата основна 
разплащателна сметка да бъде лесна за 
ползване, разбираема и сигурна.

Понастоящем много от основните 
разплащателни сметки са изключително 
базирани в интернет, което ги прави 
идеални за електронна търговия, но 
същевременно недостъпни за част от 
населението, а именно лишените от 
достъп до интернет или например 
възрастните хора. Това може да постави 
тези потребители в неблагоприятно 
положение, така че следва да се 
гарантира предвижданата основна 
разплащателна сметка да бъде лесна за 
ползване, разбираема и сигурна и да се 
управлява както по интернет, 
мобилен телефон или друго средство 
за комуникация, така и в обикновени 
банкови клонове.

Or. de

Изменение 65
Evelyne Gebhardt

Проектостановище
Препоръка 3 - параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

Всякакъв вид дискриминация в 
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резултат на използване на основна 
разплащателна сметка трябва да се 
избягва.

Or. de

Изменение 66
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 6

Проектостановище Изменение

Смяната на една банка с друга или
закриването на банковата сметка не 
следва да водят до прекомерни високи 
за потребителя административни 
разходи или пречки.

Закриването на банковата сметка не 
следва да води до административни 
разходи или пречки за потребителя.

Or. en

Изменение 67
Olle Schmidt

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 7

Проектостановище Изменение

Потребителят не следва да плаща 
никакви такси или глоби, ако поради 
обстоятелства, независещи от 
неговата воля, като например 
недостатъчно покритие на сметката 
поради закъснели парични 
постъпления или преждевременни 
плащания (като например периодични 
плащания с директен дебит, които се 
извършват на един и същи ден), той 
превиши наличността по 
разплащателната сметка (овърдрафт). 
Ако е уместно, държавите членки 
могат да предоставят възможности 

Потребителите следва да бъдат ясно 
информирани за такси или глоби,
които могат да бъдат наложени за 
превишаване на наличността по 
разплащателната сметка.
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за овърдрафт в малки размери, които 
да бъдат разработени специално за 
тези случаи.

Or. en

Изменение 68
Ashley Fox

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 7

Проектостановище Изменение

Потребителят не следва да плаща 
никакви такси или глоби, ако поради 
обстоятелства, независещи от 
неговата воля, като например 
недостатъчно покритие на сметката 
поради закъснели парични 
постъпления или преждевременни 
плащания (като например периодични 
плащания с директен дебит, които се 
извършват на един и същи ден), той 
превиши наличността по 
разплащателната сметка 
(овърдрафт). Ако е уместно, държавите 
членки могат да предоставят 
възможности за овърдрафт в малки 
размери, които да бъдат разработени 
специално за тези случаи.

Ако е уместно, държавите членки могат 
да предоставят възможности за 
овърдрафт в малки размери за 
покриване на временни отрицателни 
салда. Лихвите за просрочване следва
да бъдат разумни и поне толкова 
изгодни, колкото обичайната 
политика на ценообразуване на 
доставчика.

Or. en

Изменение 69
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 7

Проектостановище Изменение

Потребителят не следва да плаща 
никакви такси или глоби, ако поради 
обстоятелства, независещи от 

Ако сметнат за уместно, държавите 
членки могат да предоставят 
възможности за овърдрафт в малки 
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неговата воля, като например 
недостатъчно покритие на сметката 
поради закъснели парични 
постъпления или преждевременни 
плащания (като например периодични 
плащания с директен дебит, които се 
извършват на един и същи ден), той 
превиши наличността по 
разплащателната сметка 
(овърдрафт). Ако е уместно, държавите 
членки могат да предоставят 
възможности за овърдрафт в малки 
размери, които да бъдат разработени 
специално за тези случаи.

размери. Лихвите за просрочване 
следва да бъдат поносими и поне 
толкова изгодни, колкото обичайната 
политика на ценообразуване на 
доставчика.

Or. de

Изменение 70
Olle Schmidt

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 8

Проектостановище Изменение

Все пак държавите членки 
разполагат с възможността да 
разрешават овърдрафт в умерени 
рамки.

заличава се 

Or. en

Изменение 71
Anna Hedh

Проектостановище
Препоръка 3 - параграф 9 а (нов)

Проектостановище Изменение

Потребителите, за които е 
предназначено въвеждането на 
основни разплащателни сметки, 
представляват група от клиенти със 
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специфични интереси и нужди. За да 
се гарантира внимателно и 
съобразено с нуждите на тази група 
обслужване, на служителите на 
доставчиците на платежни услуги, 
предлагащи такива сметки, следва в 
този контекст да се предоставят 
подходящо обучение, достатъчно 
време и съобразени цели във връзка с 
размерите на продажбите.

Or. en

Изменение 72
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 10

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да провеждат 
информационни кампании относно 
съществуването на основни 
разплащателни сметки с цел 
повишаване на осведомеността относно 
процедурите за правото на достъп до 
основна разплащателна сметка, както и 
относно извънсъдебните процедури за 
жалби и уреждане на спорове.
Предоставянето на финансови познания 
на потребителите е от най-голямо 
значение, тези познания им дават сила и 
гарантират тяхното включване във 
вътрешния пазар.

Държавите членки следва да провеждат 
информационни кампании чрез 
обществени органи и в 
сътрудничество с потребителски 
организации или важни социални 
институции относно съществуването 
на основни разплащателни сметки с цел 
повишаване на осведомеността относно 
процедурите за правото на достъп до 
основна разплащателна сметка, както и 
относно извънсъдебните процедури за 
жалби и уреждане на спорове.
Предоставянето на финансови познания 
на потребителите е от най-голямо 
значение, тези познания им дават сила и 
гарантират тяхното включване във 
вътрешния пазар.

Or. de
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Изменение 73
Emilie Turunen

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 10

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да провеждат 
информационни кампании относно 
съществуването на основни 
разплащателни сметки с цел 
повишаване на осведомеността относно 
процедурите за правото на достъп до 
основна разплащателна сметка, както и 
относно извънсъдебните процедури за 
жалби и уреждане на спорове. 
Предоставянето на финансови познания 
на потребителите е от най-голямо 
значение, тези познания им дават сила и 
гарантират тяхното включване във 
вътрешния пазар.

Държавите членки и Комисията следва 
да провеждат информационни кампании 
относно съществуването на основни 
разплащателни сметки с цел 
повишаване на осведомеността относно 
процедурите за правото на достъп до 
основна разплащателна сметка, както и 
относно извънсъдебните процедури за 
жалби и уреждане на спорове. 
Предоставянето на финансови познания 
на потребителите е от най-голямо 
значение, тези познания им дават сила и 
гарантират тяхното включване във 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 74
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 10

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да провеждат 
информационни кампании относно 
съществуването на основни 
разплащателни сметки с цел 
повишаване на осведомеността относно 
процедурите за правото на достъп до 
основна разплащателна сметка, както и 
относно извънсъдебните процедури за 
жалби и уреждане на спорове.
Предоставянето на финансови познания 
на потребителите е от най-голямо 
значение, тези познания им дават 
сила и гарантират тяхното включване 

Държавите членки следва да провеждат 
информационни кампании относно 
съществуването на основни 
разплащателни сметки с цел 
повишаване на осведомеността относно 
процедурите за правото на достъп до 
основна разплащателна сметка, както и 
относно извънсъдебните процедури за 
жалби и уреждане на спорове.
Привличането на вниманието върху 
предимствата на използването на 
основна разплащателна сметка и
предоставянето на финансови познания 
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във вътрешния пазар.  на потребителите са от най-голямо 
значение, тъй като това засилва 
позициите на потребителите и 
гарантира тяхното включване във 
вътрешния пазар.   

Or. el

Изменение 75
Emilie Turunen

Проектостановище
Препоръка 3 - параграф 10 а (нов)

Проектостановище Изменение

Информационните кампании следва 
да се разработват в сътрудничество с 
организациите на потребителите 
или обществените консултативни 
органи. На равнището на Съюза те 
по-специално следва да повишат 
осведомеността относно наличието 
на основни банкови услуги и 
трансгранични права на достъп на 
цялата територия на Съюза. На 
равнище държави членки 
комуникацията следва да цели 
предоставянето на необходима и 
разбираема информация за 
характеристиките на основните 
банкови сметки, условията и 
практическите стъпки, като 
същевременно се обърне внимание на 
конкретните проблеми, включително 
проблемите на необхванатите от 
банковата система граждани и 
работниците мигранти. 
Информационните кампании на ниво 
държави членки следва да бъдат 
многоезични, като се вземат предвид
съответните майчини езици, на 
които говорят малцинствата или 
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мигрантите.

Or. en

Изменение 76
Emilie Turunen

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 11

Проектостановище Изменение

Доставчиците на разплащателни услуги 
следва да бъдат задължени да 
предоставят в писмен вид на 
потребителите необходимата 
информация относно предлаганата 
основна разплащателна сметка.

Доставчиците на разплащателни услуги 
следва да бъдат задължени да 
предоставят в писмен вид на 
потребителите необходимата 
информация относно предлаганата 
основна разплащателна сметка. От тях 
следва да се изиска да рекламират 
основните банкови сметки, 
предлагайки ясна и всеобхватна 
информация чрез различните 
средства, с които разполагат, а 
именно уебсайта и клоновете на 
доставчиците, като ако са 
стандартизирани, трайните 
носители следва да бъдат видими за 
потребителите.

Or. en

Изменение 77
Evelyne Gebhardt

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 11

Проектостановище Изменение

Доставчиците на разплащателни услуги 
следва да бъдат задължени да 
предоставят в писмен вид на 
потребителите необходимата 
информация относно предлаганата 

Доставчиците на разплащателни услуги 
следва да бъдат задължени да 
предоставят в писмен вид на 
потребителите необходимата 
информация относно предлаганата 
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основна разплащателна сметка. основна разплащателна сметка и 
евентуалните разходи и условия, 
свързани с използването им.
Потребителите следва също така да 
бъдат информирани, че не са 
задължени да ползват допълнителни 
услуги, за да имат достъп до основна 
разплащателна сметка. Цените на 
услугите следва да бъдат изписани по 
ясен и сравним начин, без дребен 
шрифт и скрити разходи.

Or. de

Изменение 78
Olle Schmidt

Проектостановище
Препоръка 3– параграф 11

Проектостановище Изменение

Доставчиците на разплащателни услуги 
следва да бъдат задължени да
предоставят в писмен вид на 
потребителите необходимата 
информация относно предлаганата 
основна разплащателна сметка.

Доставчиците на разплащателни услуги 
следва да предоставят на потребителите 
необходимата информация относно 
предлаганата основна разплащателна 
сметка.

Or. en

Изменение 79
Evelyne Gebhardt

Проектостановище
Препоръка 3 - параграф 12 а (нов)

Проектостановище Изменение

Тегленето на пари в брой от 
банкомати следва по възможност да 
бъде без такси, независимо от това на 
коя банка е банкоматът.
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Or. de

Изменение 80
Emilie Turunen

Проектостановище
Препоръка 4 - параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да бъдат 
задължени да гарантират 
въвеждането на подходящи и 
ефективни процедури за подаване и 
разглеждане на жалби и 
обезщетяване при извънсъдебното 
уреждане на спорове относно правата
и задълженията, установени съгласно 
определените в законодателството 
принципи, между доставчици на 
платежни услуги и потребители, 
като се използват съществуващите 
органи, ако това е целесъобразно. 
Органите за алтернативно решаване 
на спорове (АРС) трябва да бъдат 
независими и леснодостъпни, а 
техните услуги – безплатни. 
Решенията им следва да бъдат правно 
обвързващи. За да се гарантира 
тяхната безпристрастност, трябва 
да се осигури равен брой 
представители на доставчиците, 
потребителите и останалите 
ползватели. Следва да се изисква от 
държавите членки да гарантират, че 
всички доставчици на основни 
банкови сметки са прикрепени към 
един или повече от един от органите, 
които изпълняват подобни процедури 
за подаване и разглеждане на жалби и 
обезщетяване.

Or. en
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Изменение 81
Emilie Turunen

Проектостановище
Препоръка 4 – параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да бъдат 
задължени да гарантират, че 
органите за алтернативно решаване 
на спорове си сътрудничат активно 
при уреждането на международни 
спорове. Когато в споровете участват 
страни от различни държави членки, 
за уреждане на случаите, свързани с 
жалби на потребители, следва да се 
използва FIN-NET.

Or. en

Изменение 82
Evelyne Gebhardt

Проектостановище
Препоръка 4 - параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

На потребителите трябва да се 
предоставят достъпни, независими, 
справедливи, отговорни, полезни, 
ефективни и достъпни от финансова 
гледна точка схеми за АРС и за 
подаване на жалби и обезщетяване.

Or. de

Изменение 83
Evelyne Gebhardt

Проектостановище
Препоръка 4 – параграф 1 б (нов)
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Проектостановище Изменение

Изискванията за прозрачност, 
информация и повишаване на 
осведомеността следва да важат не 
само за условията на продуктите, 
АРС и възможностите за 
обезщетяване. Една цялостна 
информационна система за защита 
на потребителите в областта на 
финансовите и банкови продукти на 
дребно следва да включва също така 
наблюдение на продуктите и система 
за предупреждение за нанасящи вреди 
продукти. Надзорните органи следва 
да играят активна роля в 
гарантирането на постоянен достъп 
на потребителите до актуална и 
пълна информация относно 
сметките, за които са сключили или 
могат да сключат договор.

Or. de

Изменение 84
Evelyne Gebhardt

Проектостановище
Препоръка 4 - параграф 1 в(нов)

Проектостановище Изменение

Органите на равнище държави 
членки, които имат за задача да 
следят за спазването на 
законодателството в тази област 
следва да разработят процедури, 
основани на най-добри практики за 
банковите институции и да 
насърчават въвеждането им 
навсякъде на териториите на своите
държави. Комисията също следва да 
бъде информирана за развитието в 
тази област. Инициативи на 
Комисията като Europe Direct или 
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SOLVIT и национални институции, 
като финансовите омбудсмани и 
потребителските организации, които 
получават жалби от гражданите, 
свързани с достъп до банкови услуги, 
също следва да информират 
Комисията за своите констатации и 
заключения, тъй като те отразяват 
проблемите, с които обикновените 
граждани се сблъскват. 

Or. de

Изменение 85
Evelyne Gebhardt

Проектостановище
Препоръка 4 – параграф 1 г (нов)

Проектостановище Изменение

Съответните национални органи 
следва да изучават случаите на най-
добри практики и да предприемат 
стъпки срещу всяко действие от 
страна на банковите институции, 
което нарушава правата на 
потребителите да имат основна 
разплащателна сметка.

Or. de

Изменение 86
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Препоръка 5– параграф 1

Проектостановище Изменение

Не по-късно от две години след 
влизането в сила на настоящия 
законодателен акт Комисията представя 
на Европейския парламент и на Съвета 

Не по-късно от три години след 
влизането в сила на настоящия 
законодателен акт Комисията представя 
на Европейския парламент и на Съвета 
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подробен доклад относно неговото 
прилагане и изпълнение. Освен това в 
този доклад следва да бъде разгледан 
въпросът относно необходимостта от 
допълнителни мерки и евентуално от 
предложения за адаптиране или 
преразглеждане.

подробен доклад относно неговото 
прилагане и изпълнение. Освен това в 
този доклад следва да бъде разгледан 
въпросът относно необходимостта от 
допълнителни мерки и евентуално от 
предложения за адаптиране или 
преразглеждане.

Or. de

Изменение 87
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Препоръка 5– параграф 2

Проектостановище Изменение

Държавите членки следва да гарантират, 
че доставчиците на разплащателни 
услуги предоставят редовно на 
националните органи надеждна 
информация относно броя на откритите 
основни разплащателни сметки, броя на 
отхвърлените заявления за откриване на 
сметка, основанията за тези откази,
закриването на тези сметки и 
свързаните с тези сметки разходи.

Държавите членки следва да гарантират, 
че доставчиците на разплащателни 
услуги предоставят редовно на 
националните органи надеждна 
информация относно броя на откритите 
основни разплащателни сметки, броя на 
отхвърлените заявления за откриване на 
сметка, основанията за тези откази и
закриването на тези сметки.

Or. en


