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Контекст и цели на препоръката на Комисията

Член 169, параграф 1 и член 169, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането 

на Европейския съюз (ДФЕС) предвиждат, че Съюзът допринася за постигане на 

високо равнище на защита на потребителите чрез мерките, които приема съгласно 

член 114 от ДФЕС. Въз основа на това Европейският парламент непрекъснато има за 

цел постигането на високо ниво на защита на потребителите чрез мерки, предназначени 

за укрепване и подобряване на вътрешния пазар. Документи като наскоро приетата 

Директива за правата на потребителите1 и Директивата за потребителските кредити 

(Директива 2008/48/ЕО)2 също следват тази насока и очертават амбициозен режим за 

защита на потребителите в рамките съответно на трансграничните продажби и 

финансовите услуги. 

Също така още през 2010 г. в доклада Monti се посочва, че „Комисията следва да 

разгледа възможността да предложи, вероятно въз основа на член 14 ДФЕС [относно 

услугите от общ икономически интерес], регламент, който да гарантира, че всички 

граждани имат право на известен брой основни банкови услуги. Днес притежаването на 

сметка е предварително условие за достъп до редица услуги и за възползване в пълна 

степен от единния пазар“.3 Освен това докладът поставя основните банкови услуги на 

равни начала с други универсални услуги и заявява, че „по-силен акцент върху 

потребителите би означавал подновено внимание към интеграцията на пазара и 

конкуренцията, повече права, защита и средства за съдебна защита и по-голям достъп 

до основни услуги“.1 Още през 2007 г. приложението към Прегледа на състоянието на 

единния пазар (SEC(2007)1520) обявява, че „...размисълът следва да се насочи към това, 

как да се гарантира, че до определена дата на никого няма да бъде отказан достъп до 

основна банкова сметка“. Въпреки това, макар и работната програма на Комисията за 

                                               

1 Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите, за 
изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета. Все още непубликувана. 

2 ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66.
3 Monti, M. „Нова стратегия за единния пазар. В служба на европейската икономика и общество“, 9 

май 2010 г, стр. 74.
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2011 г. да споменава законодателство за достъп до основни банкови услуги, Комисията 

публикува през юли 2011 г. Препоръка относно достъпа до основна разплащателна 

сметка (C(2011)4977/4, SEC(2011) 906 и 907). 

Въпреки че достъпът до основни банкови услуги е въпрос от основно значение за 

Европейския съюз както във връзка със защитата на потребителите, така и като 

проблем на вътрешния пазар, заслужава си да се отбележи, че и други участници извън 

европейските граници също признават значението на защитата на потребителите по 

отношение на финансовите услуги и са го издигнали като основен приоритет в своите 

програми. Например след заключенията на срещата на правителствените и държавни 

ръководители от Г-20 в Сеул през ноември 2010 г. ОИСР наскоро публикува 

„Принципи на високо равнище на Г-20 относно финансова защита на потребителите“2, 

които отчитат общото становище, че защитата на потребителите играе важна роля за 

финансовата стабилност. От това следва, че препоръката на Комисията и 

законодателният доклад по собствена инициатива, изготвен от Европейския парламент, 

трябва да се тълкуват в контекста на световната тенденция към по-голяма защита на 

потребителите по отношение на банковите продукти.  

Прочитът на оценката на въздействието и препоръката на Комисията ясно показва, че 

целта е да се установи за всеки потребител, който пребивава законно в Съюза, „правото 

да си открива и да използва основна разплащателна сметка“, за да се гарантира, че 

банковите институции не отказват достъп до основна разплащателна сметка на онези 

потребители, които не могат да докажат своето пребиваване в страната или са 

„икономически непривлекателни“. Целите на препоръката са да се създаде специален 

режим за основни банкови услуги, който ще позволи на всички потребители в пълна 

степен да се възползват от преимуществата на вътрешния пазар и електронната 

търговия и да бъдат интегрирани онези, които в момента не ползват банкови услуги и 

по този начин са социално изолирани. Ясната връзка между липсата на банкова сметка 

                                                                                                                                                  

1 Пак там, стр. 41.
2 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, октомври 2011 г. Достъпно на адрес 

http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf.
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и социалната изолация и/или уязвимост е показана в оценката на въздействието на 

Комисията (вж. по-долу) и в подобни изследвания, извършени от държавите-членки. 

Освен това много европейски граждани имат проблеми с откриването на банкови 

сметки в държава, различна от държавата, в която пребивават, основно защото не могат 

да докажат валиден адрес, което може да доведе до сериозна пречка пред свободното 

движение на хора и работници. Обосновката на предложението на Комисията е, че 

могат да бъдат извлечени значителни взаимни ползи от гражданите като цяло –

потребители, мобилни работници, временни и сезонни работници, учащи, 

изследователи и специалисти – както и от предприятията – тъй като може да бъде 

генерирана допълнителна печалба чрез достигане до широка целева група от 

потенциални притежатели на банкови сметки.

Подготвителна работа на комисията по вътрешния пазар и защита на 

потребителите

След искането си за изготвяне на законодателен доклад по собствена инициатива (член 

42 от Правилника за дейността) относно достъпа до основна разплащателна сметка с 

писмо от 2 септември 2011 г., на 5 октомври 2011 г. комисията по вътрешния пазар и 

защита на потребителите стана домакин на представянето от страна на Комисията на 

оценката на въздействието относно достъпа до основни банкови услуги. Освен това 

комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите одобри и искането за 

изслушване по въпроса, планирано за първото тримесечие на 2012 г. 

По време на представянето на оценката на въздействието от ГД „Вътрешен пазар и 

услуги“ членовете на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите имаха 

възможността да обменят мнения относно препоръката. Мнозинството от членовете на 

комисията приема необходимостта от действия от страна на ЕС, изразява съжаление 

относно факта, че избраният инструмент не създава правно задължение за държавите-

членки, и насърчава Комисията да наблюдава действията на държавите-членки в тази 

област с оглед евентуално предложение за директива по въпроса. 
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Коментари относно препоръката

Раздел 1 съдържа определения на „потребител“, „доставчик на разплащателни 

услуги“, „разплащателна сметка“, „разплащателна операция“, „средства“ и „договор“.  

Целта на препоръката обаче не е да се занимава с финансов надзор, а да насърчи 

държавите-членки да дадат на 30 милиона европейски граждани, които нямат банкови 

сметки, достъп до основен пакет от банкови услуги. Като се има предвид, че 

Директивата за правата на потребителите току що беше приета и скоро ще бъде 

публикувана, е подходящо някои от определенията (вече споменатите или 

допълнителни такива) да бъдат хармонизирани с тези в Директивата за правата на 

потребителите. Необходимо е също така да се осигури съгласуваност на определенията 

(и на други разпоредби) с тези на останалите достижения на правото на ЕС в областта 

на потребителите, като например Директивата относно временното ползване на 

недвижима собственост (Директива 94/47/ЕО)1 и Директивата за потребителските 

кредити.

Като се има предвид, че комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 

възнамерява да изготви законодателен доклад по собствена инициатива, би било 

подходящо да се обърне внимание на проблемите с хармонизацията и следва да се 

проучи възможността за пълно хармонизиране на определенията. Както и в случая с 

Директивата за правата на потребителите, съответните правила за защита на 

потребителите трябва също да бъдат предмет на пълно хармонизиране, за да имат 

хармонизираните определения реално въздействие върху вътрешния пазар. 

Раздел ІІ (параграфи от 2 до 5) започва със заявяването на принципа, че „държавите-

членки следва да осигурят на всеки потребител, който пребивава законно в Съюза, 

правото да си открива и да използва основна разплащателна сметка при доставчик 

на разплащателни услуги“, право, което „следва да важи независимо от финансовото 

положение на потребителя“. При общия прочит на този раздел заедно с оценката на 

                                               

1 ОВ L 280, 29.10.1994 г., стр. 283.
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въздействието на Комисията става ясно, че целта на този принцип е по този начин да се 

гарантира, че банковите институции няма да отказват достъп до основна разплащателна 

сметка на онези потребители, които не могат да докажат своето пребиваване в страната 

или са „икономически непривлекателни“. 

По време на първата си размяна на мнения някои членове на комисията по вътрешния 

пазар и защита на потребителите подчертаха, че препоръката установява право на 

достъп, който не бива да се бърка със задължение за притежаване на банкова сметка. 

Въпреки че целта е да се намали броят на хората, които в момента не ползват банкови 

услуги, и по този начин да се укрепи вътрешния пазар, потребителите винаги могат да 

вземат решение да не ползват банкови услуги, ако желаят това. Освен това 

проучванията показват, че изборът да останеш извън веригата на разплащателните 

услуги има недостатъци (например по-голяма несигурност при управление на 

средствата или трудности при намиране на работа или получаване на обезщетения), 

които увеличават така наречената „премия за бедност“ и уязвимостта на хората, които 

не ползват банкови услуги. 

В тясна връзка с това трябва да се обърне специално внимание на потребностите на 

уязвимите потребители, които често, но не само, са хората в неравностойно положение 

и тези, които не ползват банкови услуги. В тази връзка информационните кампании и 

популяризирането и финансовото обучение, макар и основно, са ключови 

стратегически цели. Освен това днес много от най-основните банкови сметки са 

изключително базирани в интернет, което ги прави идеални за търговия онлайн, 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, не сложна и сигурна и да 

може да управлява както чрез интернет, така и посредством обикновените банкови 

клонове.

Препоръката съдържа и някои ограничения на това право, а именно че граждани на 
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Съюза, които имат достъп до услугите, считани за „основни“, на територията на дадена 

държава-членка, не могат да искат откриване на основна разплащателна сметка в тази 

държава-членка. В тази връзка параграфи 4 и 5 от раздел ІІ въвеждат необходимостта 

доставчиците на разплащателни услуги да действат прозрачно в процеса на 

установяване дали потребителят притежава или не притежава основна разплащателна 

сметка, както и при вземането на решение за отказване на такава сметка на даден 

потребител. Според препоръката прозрачността може да бъде ограничена единствено с 

цел защита на националната сигурност или обществения ред. С други думи, 

потребителят има право да бъде ясно информиран за причините, поради които му се 

отказва откриването на банкова сметка, и както е посочено по-долу – съответното 

право на достъп до схеми за алтернативно разрешаване на спорове и механизми за 

подаване на жалби и обезщетяване в случай на несъгласие с отказа или при възникване 

на друг спор. 

Въпреки това изискванията за прозрачност, информация и повишаване на 

осведомеността следва да важат не само за условията на продуктите, АРС и 

възможности 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 вредни 

продукти, а надзорните органи (споменати в раздел VІ по-долу) 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. 

Раздел ІІІ съдържа три параграфа (6, 7 и 8). Първият от тях (параграф 6) съдържа 

списък на разплащателните услуги, които да се предлагат като част от основната 

разплащателна сметка: услуги, позволяващи извършването на всички операции по 

откриването, използването и закриването на разплащателна сметка; услуги, 

позволяващи внасянето на пари в брой по сметката и за тегленото им; и извършване на 

директен дебит, на кредитиране и разплащателни операции чрез разплащателна карта. 

Препоръката не споменава например възможността за предплатени кредитни карти, 
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които вече съществуват в някои държави-членки. Тази възможност заслужава да се 

проучи и доразработи като допълваща основната разплащателна сметка. Също така тя 

не посочва изрично дали тегленето на пари в брой от ATM (банкомат), независимо на 

коя банка принадлежи устройството, се счита за основна услуга.  

Параграфи 7 и 8 съдържат основен принцип: потребителите, особено най-уязвимите 

(които често са в положение на социална изолация), не трябва директно или 

индиректно да бъдат принуждавани да закупуват допълнителни банкови продукти, за 

да получат проста основна сметка. Също така възможността за овърдрафт не трябва да 

се разглежда като основна услуга и платежно нареждане не следва да се изпълнява, ако 

изпълнението на това нареждане би довело до отрицателно салдо по основната 

разплащателна сметка на потребителя.  

Раздел ІV (параграфи 9 до 12) се отнася до свързаните такси, като държавите-членки 

се насърчават „да гарантират предоставянето на основна разплащателна сметка да се 

извършва безплатно или срещу разумна такса“. Необходимо е да се гарантира 

банковите сметки, които вече са безплатни в някои държави-членки, да останат такива, 

както и прагът на разумната такса в никакъв случай да не се преминава, дори и 

банковите институции да следва да бъдат в състояние да покриват и предлагането на 

основни банкови сметки. Всички такси, свързани с основната разплащателна сметка, 

следва да бъдат прозрачни и потребителят да бъде информиран за тях. Също така 

определението на „разумна такса“ трябва да се основава на ясни и прозрачни критерии.

Раздел V (параграфи 13 и 14) насърчава държавите-членки да разпространяват сред 

потребителите информация относно възможността за ползване на основни 

разплащателни сметки и да налагат задължение за доставчиците на разплащателни 

услуги да предоставят на потребителите информация относно специфичните 

характеристики на предлаганите разплащателни сметки. В съответствие с изискванията 

за предоставяне на преддоговорна и договорна информация, установени в други 

инструменти като Директивата за правата на потребителите и Директивата за 

потребителския кредит, информацията следва да се предоставя по ясен и разбираем 



DT\881096BG.doc 9/11 PE474.050v01-00

BG

начин и на траен носител, като се гарантира, че потребителят е разбрал какви са 

правата и задълженията му при сключване на договор за такава сметка. 

В раздел VІ параграф 15 се занимава с надзорните органи и тяхната роля „да 

гарантират и контролират съблюдаването на принципите“, залегнали в препоръката. 

Надзорните органи следва да играят активна роля в защитата на потребителите чрез 

наблюдение на продуктите и намеса в случай на пропуски в безопасността чрез 

налагане на санкции и дори сътрудничество с прокуратурата в случай на 

закононарушения. Освен това, желателно е да има тясно сътрудничество между 

определените органи на всички държави-членки, за да се гарантира ефективност на 

надзора и разпространение на най-добри практики. 

В същия раздел параграфи 16 и 17 се отнасят до процедурите за алтернативно 

разрешаване на спорове и обезщетяване на потребителите. Както вече беше казано, 

потребителите следва да имат право на достъп до механизъм за извънсъдебно 

разрешаване на спорове и схеми за подаване на жалби и обезщетяване, както и 

информация за това как да го упражняват. Като се има предвид презграничният 

елемент в тази област, следва да се предвидят АРС и схеми за подаване на жалби и 

обезщетяване с оглед бързо разрешаване на презгранични спорове. Схеми за 

разрешаване на спорове онлайн биха могли да бъдат идеално решение за изпълнението 

на тази цел, но липсата на достъп до интернет или непознаването на новите технологии 

(известно също така като „цифрово разделение“) не следва да застрашават достъпа на 

потребителите до напълно функционираща схема за подаване на жалби и обезщетяване. 

Параграфи 18 и 19 се отнасят до задължението на доставчиците на разплащателни 

услуги да докладват за броя на откритите основни разплащателни сметки, броя на 

отказите за откриване на основни разплащателни сметки, броя на закритите основни 

разплащателни сметки и таксите, свързани с основни разплащателни сметки, както и 

задължението на държавите-членки да предоставят на Комисията статистически данни 

за това. Целта на тези два „принципа“ е да се установи степента на изпълнение на 

държавите-членки и успехът на основните разплащателни сметки като средство за 
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социално и финансово приобщаване на потребителите, предвид възможността за 

законодателен инструмент на един по-късен етап.

Заключение

Препоръката установява серия от принципи като насоки за възможно бъдещо 

законодателство относно достъпа до основни разплащателни сметки. Въпреки това, 

всеки бъдещ законодателен инструмент по този въпрос трябва да се тълкува в по-

широката рамка на стандарти за защита на потребителите по отношение на 

финансовите услуги, която понастоящем се преразглежда и укрепва в международен 

мащаб, като все по-голяма и по-важна част от законодателството за регулацията и 

надзора. Предишни инструменти като Директивата за правата на потребителите и 

Директивата за потребителския кредит, както и текущата законодателна работа относно 

договорите за кредити за жилищни имоти съдържат набор от принципи и изисквания, 

които не бива да се пренебрегват при изготвянето на законодателство относно 

основната разплащателна сметка. 

От една страна Принципите на високо равнище на Г20 относно финансовата защита на 

потребителите обръщат внимание на хоризонтални въпроси на защитата на 

потребителите, които заслужават да се имат предвид за всяко бъдещо законодателство 

на европейско равнище. 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 няколко от тези принципи. Също така на 

потребителите трябва да се предоставят удобни, финансово достъпни, независими, 

справедливи, отговорни, навременни и ефективни схеми за АРС и за подаване на жалби 

и обезщетяване. От друга страна докладът на Монти отчита също така необходимостта 

достъпът до основна разплащателна сметка да се счита като ключова цел за действие, 

за да функционира безпроблемно вътрешният пазар и за да могат потребителите в 

пълна степен да се възползват от предимствата и да упражняват свободите, които им 
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гарантират договорите. И не на последно място, предоставянето на достъп до основна 

разплащателна сметка е важна стъпка към социално и икономическо приобщаване на 

гражданите и към по-справедливо европейско общество, което ще доведе до 

съществени ползи както за гражданите, така и за предприятията, като по този начин ще 

се укрепи потенциалът за растеж на единния пазар. 


